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 رابصق و تبەرق : یرابحاصو عباط ۾

 ۲ ۲ حج 34و وهم

 vo Vode لاو ۱۰ كس هاباح تراظن یراعم

Jes!ردششوا عبط هلیسهمرنصحر یلررعون ۳۵۰ و  
x 

 لوماتسا
(Shine ooا دن هداج یلاع با سس یس  

 کا وک



 ا

 4 یلورم ون ۲ ۵ ۳ hee باب. یک لح و یعحرما



Muore6e?.2 ۳16627۰  

 Y ولصم ال دحم الامسم

 Sale دعاوف ه رز وا یٌسدل وا اب دا م ولعم

 كأ gis هنسهب و و هفرص دعا 4s كاع قاسل

 شاخ نمجما ردریار یو وا شما اب ادا

 BEN 935 odds ومگ ۱ قدصتلا ندنف رط

 هر روا (ms تل یاب هردم و شعالشاب

 vw Ll ی رصتحم Bs تلیا همان دعا وق لخدم

 نکل: یدا شالوا قاغا دریا ر ضمب اکو

 لها کک را ےک lama لخدم هرطدتبم

 تتاکم هلک ر و ربخ ندنف رط نیملعم نالوا هربخ

ofنوجا یر تب رلل ودح سرد هم  = 

 ہرخ لھا نانلوا رک دت اد یتراظن هموم

 las نوجا sate 5 ke هسادتا UG ہدننوسم وق

 فلکت و راطخا alt Haley رب دمو رصتخم . .



 ?eS كح هلاسر y asl ae دعا وق ندشدنل وا

 ۰ Sv! opal هما

 تے و زاغ فا

 ہاشدان و :زورفراعم ران روس تطاسو تھا

 ناطل۔۔لاڑب ینادم یو لثم یب ناقاخ رتسک م حارس

 كن رر ضح sal 4 ینا ناخ دملادبع یزاغلا

 رانا لدالح یالحم و راصعا تا تم طوضم

 اتا موم ہدنرا: و هرصح فراعم رصع نالوا

 EEN لج را ا at و نالنوق

 ١ هسامع دعا وف و هر ز وا hol 3 اریحاتو

 قح تباتج یدنلوا تر 0 یئاەجور

easنرل واه تاد هاش  less cls 

 نره اهاش تکوسش و سو نورمم هنسهس | دمص

 ۰ نعما لوس روس نو زفارور



 هرطخم

 ندر اش ء ودر زا 2ئ ۲
eeeبكرم ندنانسل جوا بولا را نوح تا  

 ۹ acl وا ناشار

 زکس یم رکیوش هکردهب رع فورح یمهیلصا فورح
 ٠ ردترابع ندفرح

ee ae؟یھ رر ن مال 2 یف ع  

 كن هب عفورح هکن وج رد رد یر د هبس راق ف ورح

 یرافرح ( ق ع ظ ط ض ص +( ا

 ہدیہ US bisa رولبالل وق یرایقاب بورم وا هدرس راق ناف

las OLA gtیهرافیج و ىس رافیاب کیک ناف یرحترد  

 ہنررزوا و رولند یسراف فاکو یراق یاژ و

 ندیرع abl عضو aba جوا (ك ژ هج ب) هوش

 ۰ رونل وا قیرفت

jaفورح هل وا  a lef۰ رول وا غلاب ه یکیاز و وا  

 ہکردراو GE رب رولک ندزکک هکرت هقشب ندنو

 رفاکو یدعش یک اکا اک روند فاک ele اک۱



 دہدح بسر ۱

 ندسراف و ae طقف «رون وا ظفلت یک نو

 ٥5 ا تمالعر نوركا یس
 تا کو ےرزوا تفاعو هلن چ
 رکذت امدقع یصوصخ قلزاب یللوق ییا (ث 3 هل وش

 des» aie وا اضما و قیدصت ندنفرظ دا نم محاو

 ۰ eae وا قد رفت هلهح و و pe هددعا وډ

 ۱ 2 ae ۳ هی اچ اک
 لوف (تکا ( هل 9+ ;(pee goa 5 هن رز وأ

 لزا قرەلوا قدروش

 ه طعن ج وا هن رز وا )672 اق یک g 7:24 و ہا نکل

 روج و پورہ هدعاق و رد کش (sad و ا pT هنعص و

 یکیدلک هل وا ورن ده وا جد تاک و هيلعءان یدل وا

 ot ول وا عصر aba جوا هن رز وا یراق فا هرز وا

 فک ضاص نوجا هابشاو سانتا عفد هحاخا یدل

 بسانم قل زاب یک اک کس هلا عضو هلحن رب هن رزوا

 ردشلروک ٠

ae?رول وا ربغآ او فیفخای ید هعط یک هرسک و  

as?422 رول وا ض وبەم او ط سام اب ۳ هلہعت و هفیفح  

 رونلو al 8 قرهحا رادعمرب یرفاد ود Ab guts هقفح

Bs?ظعلت قرەفمص رادم رب یراقاد ود 2-4 وبقم زفروح  



۷ Al دعاوق 

 ۰ ردکمد یراربغآ

Jas?و (۷)  (a)قیرفت ندنرکیدکی هطراتراشا  
 و (كلوک) و (قلوا) و (كلوا) Ga قغ وا

Soeشلدا اضماو قیدصت ندنفرط شلاد نمح او  

 EÊ اا راتراشاوہ ہددعا وو لخدم ندنعیذل وا

  MAL owasویسم وق ہری لها رک  ) odsكل زا (

 و  (Gls!)عضو یرتراشا (قلوب) و (كلىك) و
 یدلنالل وف رات راشا و ہدەک رت دعاوق ندنغیدنل وا ۰

 : ردقجەلیاللوق رانا ی اهجور جد ہدہاتکو

 هلا هکرح فیفخ اياد ( تک ذ ث) kB ۰ ررونلهکرح

 ہا هکرح ربغآ اُئاد ( غ ع ظ ط ض ص خ ح) و

 ۰ رارونل هکرح

OLهنسنج كفرح یتلقثو تفخ كنهکرح هدب ع  

c= ws es dalyداص 3 فروخ یراهکر حب كفو  

 ۰ ردیعسط قلوا 221 یراہکرح كفاقو



 هدعاق

 ;Sas ردنا اهلا ۲۳ کر روش سنج نق هک رب

 ه فرح هیساا فرفح ist) ahs ها - ندسنح لو ہا ےک <

 ات او هوس فعل وا als ربغآ هسلا رغآ و

 . رددنساصضتفا

 ۰ یک Bk قموقوا AS كەروك
 AF ہدرعا زا كب یک نولو Ul هدعاقو

 2 رک اس جد یسهدام قئانا ردشعا

 ندهدعاق و jab نال وا 5 نام ندرلناسل ss ہدرو

 ا یعم كنسهلک تالوقنم Me  ردانشتسم

 هد ودع saad هح یمال و ہللا هد ودع هلت ?ac یاقو

ablدهکر تاک هسداو رونلوا ظفلت قرەلوا رحم  

 . زامهلوا

 قمزای بویلیوس یرغوط [GLH وحمو فرص ړع

 ۰ کی ره ندرلفرح JAB و ۱

 ندننیعم ح رج خا ہللا هص وصخ تیفیکر فرح



 4 Alef دعاوق

 فورحو ۰ ردهکرح جد تیفیک لوا .ردسس ناقیچ
 ۰ ردق رح ینا زوتوا وس هناعع

CCE a aeیا شا لب زا زنی دا دا  
Gres eee Beeیاهو ن ملک نکا  

oil٠ رولنید اجه فورح هرلنوب  

 یک نون یدع هکر دراو GE غاص هدر ہد کرت

Baeرول وا  buدو هحاخ ا یدل ۰ یک &  fas 

 ,aba هنرزوا ندنکیدلک مزال Ge وا قیرفت ندرلفاک

 ۰ ردقح هل زاب هد ر وص ES dino) و

 gyi وا ات یک غا ٤
 ۰ یک gob ربعص

l= C8 9 > golردع یا  : byلصتم هن دعبام  

 هک روند لاسحفا فورح ہرنو بولوا رلفرح نابل وا

 ۰ رد fe < (و ژ زرذد 9

 فورح بول وا رلفرح OY وا لصتم au دعب ام یرکید

 ?ist! ac? 0 a : ردح وا هک رح وا نان

 ۹ ردهرت وا ه pul نوتسوا

 lisa ۰ ردحاتحم 4 هکر ح یر ره Tl یف ورح

Less cle >اضعب و روند %2 بول وا یسهکر ح ودنک  



 ددح بر ۷

 دنسهکرح Sa < یهدنلبفام ood gl یس هکرح یدنک

 )<( وہٌشا هن رز وا و روند ن it ee ید 61 pls داععا

 .یک لب لا رونوق یراشا مزج
 هدک A 4ان ناب فرح یبا ندنسلجرب ہد ع ناس

 هنرزوا بولیزای فرحرب Se رونلوا ماغدا ایزنک |
 E ist SA و رو وق ی0 د دشت )-( ویسا

 ۰ یک مظعم دمع ۰ رونوقوا
 هد وح رولند لم فرح هشرافرح واوواب و فلا

 تتاک رواد ردہا دم oe فلا هد Jab CFs یسراق

 حص و ی ےہ ال ‘2 ( هللا و ردا دم یهرسک اتو ۰ ے7

 زوسلد ردا دم ?Gee واو و ۰یک بيل روز رونلوا

 یک بوتکم

 هناب ناب sel یسهکرح كفلا هصق نانلوا دم رک او

 ویا ag روی فلار نوجبا قمالزاب فلا یکیا
 = یا را (ay ۳و ولو وا حصو یتراشا كم )-(

 ٠.رولوا نار ےک ین اک رام kes Ls ay فلا

 «رونل وا Del یتراشا (ء) وبشا هرزوا قلوا تمالعو
 .رونلیقنای هدنلصفیح رب كیاتک لیذ ی ام سا تیفک ك نوب

 دم aor Le 1 اک تا ٠ وا روک دم ہدالاب

 ۰ رونوقوا abl دنرق Jah و ۰ رونلوا
 واوو do pS bs هر دف فلا 2 هد هکر ت تاک و



 ۱۱ ےنامع دعاوق

as?هرنا هدلاحو رولیاللوف هرزوا قلوا تمالع هب  

 ۰ یک یغیدل وا ot Jah لزوک ی اب روند الما فرح

 بولیزاب قرەلوا هکرح تمالع هلو Fo اه اضعب
 هله روند asty ءاه و الما فرح ید اکا هدلاحو

 ۰ یک هرابع هناخ

 هدزغاسل بولوا ole ند رن و زع راهکرح هتشیا

 ندهثلث تاکرح SG ge ردراو S < ولرد Ke هنسا

 ضوبقماب و طوسبمای ہعص و رولوا لیقثابو فیفحاب یربره

 ۰ رول وا

joa اض یرو رام یک all tas 
 فرح نالوا حوتفم رکاو ۰ یک لاب لب رونلوا قیرفت

wall, هکلب تول زات Call gl vb ناب ہنسا all حد 

 زاب  Godیک وآ رونوق یتراشا )~( هنرزوا ۳

 قیرفت ندفیفخ رسک هدهیکرت تاک باحمالا یدل

 نالوا یتراشا هدودم هرسک هننلا bala هرسک نوجا

 - یک یاب یکسا ۰ رونلوا عضو ),(

a eeeزا هدر( و  solزو ږوک  

 ٠ یک
ac?( ی) هضوبقم "هففخ  ottersجیا رولیزای  

 ۰ یک زی



Soe Et a ae 
 ۱۳

 لوص رولی زاب هدنعتر ( و) هط وسلم هلق رض E ا

aنوغیوا رویزاب ہدنحر (و) ہضوبقم “ان  Bh 

———_ 39000 © 0C6o— - 



 EFE ,دظفل ن وا عوضود هنانعع رب 2 Jl هک

eeeمسا عل  Sane.نا اف  gal۰ ردتا  

 درصد درحم نزلوا دیقع هللا فصورپ ( مسا )

 لوناتسا دجا ردر هک !GUL تلالد ,at رکید دوخاب

 ۰ یک دغاک ړق

 هلا فصورب peal gl دی هلا نامز ( تفص )

Gerوا  E wee aa OYا یک وک و 245 لر  

 ۰ رولوا كعد یثرب رکید دوخاب ناسنا فصتم 4

 درح بول وا مسارب غدر کید EE ا ا7
 هلتفص قاضاب یظفل Gol اما ردا تلالد هنساعمم

 SEK هدارو یش وا و fl تلالد ہئیسش نالوا فصتم

 PV“ تلالد 2d ور شوا GP طقف ردا قم ھچک

 ردەص gat ظافلا ندناراعشا یتساعسم كعا(ربض (

 یت هل نمو
 تنفك و لام jh CN رب ey ا ٦

 كح هنلکد ee یدلک ۰ ردےاک نایلیا هدافا ce 98 و

Fat:کیک  OFیکلوا بولوا شیا ررب قمزایو  



  Vtبیئرت جدید 
 AD و یغنیدل وا هدقلوب عوقو یسیجنکیاو شاو عوقو

 ٠ رول وادافتسم god y عوقو هدعب بول وا تیفیک لاحرب

 مسا رولند جد lis فورح ہرانا هک ( تاودا)

 هدنناد دح هک ردرا هک نالوا Aas ندلعف و ربعص و تعص و

 طو رم هرا هلک oe هکلب تونعا ہدافآ ,glee تم

 ۰ راردنا تل اد هرلانعم یصوصح قرول وا

 ٠ یک یرفرح ( هلبا ) و (ند)
 هلج مالک و رولوا مالک ردا SY راهو هتشیا

 بک مع ند دعا یسهلج GAS وط نو اا ریتد 3

 شب یمەلج مکجهدیک هبتکع نوکوب نیو ۰ ردمالکرب
 ۰ ردمالکرب S < ند لک

 لر باب
+Iردهدنناس یماسقاو ونص  

Js اله 
 ردهدنناب عج درفمو ales صاخ مما

 هه کرک ۳ اک :Gok نا یر دو یبا ےن
. 1 : 2 



 . وہ رو وع =

 o\ هنام دعاوق

 روند جد he 61 ate وا عضو نوا تلالد

 لوبناتسا رددآ كتاذ رب tal هک یک لی لوباتسا دجا

 یراح هدرصم لنو كزءرهش نالوا یتسرهف كلاع ید
 ۱ ۰ رد رادآ كف ورعم رهن نالوا

alee eeهر اک فا فاز  Gatروا وا  
 ناسا bax ره رهش ناسا + 5 ونڈ ےک pie مسا کا

 لماش همدا ینب هلج بوبلوا pet ale صحت رب

 وی ہلحل اب بویلوا مصح هبهدلبرب ید رهش ۰رولوا
 ر جد لر تالذحح ۰ رونل وا قالطا هراهدلب روپشمو

 . ردرا و یلوعت هنسهفاک كراقامرا نالوا یراح هدنزو

 یک لع دسیا رولیروتک (وا) (ag كسنج مسا

 دس رب الثم رولاق رصح هنیعم درفرب ینعی رول وا هفرعم

 نالوا مولعم ہدنرانیب هدک دید ae وا ےضراکتمدیخ

CPیاشا هسروتک لق ہقشب راکتدخ ٠ رول وا شا  

 رولیناللوف لوا هدنر وا اضعب و (sty) th تمدخ

 یلعال gx ءرولوا ہرکن هيا رولیروتک (ر) رکاو

 هسروتکیلت یغنقرہ راکدخ و رول وا شمس یا قرب نیبعتلا
lal۰ رول وا شلیا تمدخ  

 دسیارول وا دارم كما قارغتسا یدارفا عیج رکاو

 «رولند را رپ ناسا ره الثم . رولیروتک (ره)



 ددح بدر 0

seca 
 هدانزو 2a هسیا رولوا دارم درف رپ ندماع معما

 .رولند عج هنيا رول وا دارم

 یسراف كرکو یکرت لرک ر دب دیادا(ر) عج تادا درب
 و عجب هدقدنل وا bere ھا درج

 - یک راسرف زا

elهیسراف  gaرسا نالوا ذوخأم ندیسراف ناسل  
 یرخا هکه لوش رونلعج هرزوا هیسراف "هدعاق ًاضعب
 نادم ۰ رونلوا BEI نونو فلا قرهسنلق حوتعم
 . یک نان“ نا وهآ oles نایفوص

 ہفاک یا رونلو ہیر یاہ هدنرخآ كمما رکاو
 ?ness یک Ob یعج كن هدنب ۰ رونل وا لیدم

 كنادک رونلیق ہدایز ای رب هسیا رونلوپ فلا رک او
 یک OWS یچج

E 7 REEد رلعما نالوا  

 Oy رارونلج ہرزوا aw 6 ٴہدعاق هلو ات
 . یک نایشنم

 هدنص وصخ باب رانا بول وا راعچ ددصتم هج رع
 ۰ ءآ

 ۔ yaar ad وا ناب



esناکم  

Jolرح فہفخ هش رحا دز  awl Jaو یا (ثل)  

 رولیاب یسهغیص ناکم مسا dine she (قل) دسدا یل هکر ح

WKFیک قلیلاح و  : 

 هدراهلک نانلوا لاا هلراهکرح فلت قره واداش

 ۰ یک قلن ول Bye وا رابتعا هب هربخا هک رح

 یراظفل (هدک ( 3 (ہاک) و (ناتس) و (راز) هدبس راق

 قرهل وا (ue ه jel یت رعان یسراف بول وا تسلح تادا

IA۰ راروذل وا لارعتسا ید هدساعم  

 Che ساک و ناز ول سو ماهه تا 7 ry تپ

 یت اگ ےک تن و ہاکتر راز هنسانعم یر تنمو یر ترازو

 ۰ رولنید
 سس BBD RE RT چح

Bh he 
 | ردهدنناس ربغصت

 SS < رغاو Al el Us (Ae) < فیفخ

 بول وا مرغصت سا هدقدن وا قاحا (قج) هنن رحا راع

Sleردںاہدافا ینکلکج  Nesقح هط وا تسد  

gab 35538ق ج الغوا  al Sia oe >| L 25 aSنالو  



 ۔ دیدح تو 7 ۱۸

 (زکج) هنر قج و كج هدنرغصت كرلعا ینا

 SRB ped زکجوا SES رولیرونک (زفج)و
 رق ہرا کهن رولیاللوق ہدجرت مام تا زغج)و

 «رولند زغح رق on كح هل د

 رونل و cals L دو فک مک رحا Cle مسا قحەدنلو | ریعسعد

 6 قالوقو قادودو كنود Ga رونلوا فذح هسا

 : روند قحالوق قحاد ود كح هشود od رصد كن راعما

oeهلو هل 5 3 #3  IE9 مرا کز  

 3 تے سر

  (a>)یس راف تول وا ریعصت تادا ہدیس راف نال 3

 هک یک هجناکدو هچناود ۰ رولوا قحال هرعما یبرع
 ۰ رول وا كعد ناکد اوج وکو ن راود لوجوک

 هدعاقر as رع هرزوا قلوا صوصح o fel ییرع

 دنلق موعصم فرح یکل وا كعا هک هل وش ردرا و ربغصت

2S iseو لوق دبع هک یک یکیدلند دبع هدب ربغصت  

nsوق وڌ  pk۰ ردکعد  

SSیی  



 ۱۹ هام دعاوق ۱

 ترا اے
lelردهدنناب دادعا  

 هجرس یبا یرلعما اض pe دادعا ءاعسا لصا
 ردناشع و داحآ هک رونل وا رامتعا

 ردرددع نالوا ردق هزوعط ندرب یتعی رار داحآ

Ol teردرددع نالوا ردق هلاستط ندنوا ینعی ران وا  

 داحآ

eeشب نو جو  
 :زوقط زکس ید

o\ pte 

 شقلا یللا GA رووا << نوا
 نام نا

 ندداحآهن seb رب ره بول وا تارشع Eats ران وہ

 ردقهزوتطنوا ود ییا نوا ر نوا G4) sl هوالع یر

 هزوقط یمرکی ود KGS رب یمرکی هدعب رولییاص
 pile ردق

 ناسقط زو هرزوا لاوننو هنو رولک زو ==

 شب

 ندداحا هنلوا زو هرکص ندناو رولیاص ردق هزوقط

 زوتط اذکهو زو جوا زوب یکیا قردنلوا هوالع یرب



 دی دج بیت زا ۳۶

 رواک كم ee ندقدلباص ردو ه ز gab ناسعط زو

 ٠ رولیاص ہرزوا ح ورشم لاونم ید ہرکص ندنا
 هدناسح ها دهحالطصا یسا كن هیلام هنزخو

 دادعت ود eg وا و یا قرهنلواریبعت ور هکیزو

 ؛یدرونل وا

 ی رببعت ates و ES تاسح ae ت0 نکل

 یسو یا ندکب زو زوفط هدصوصخ ره توی اللوق

 Sp درک UL زو هرک نوا Goad gl cel تارک

 ناسل هکب زو oS نوا هدعب یدرولیاص ود كب

 قردنل وا قالطا یظعل نوع نالوا او ندی رفا

 ٠یدال وا رولیاص Awe ورلع تا تارشع ۶ داحآ

 A یش نالیاص بول وا دادعا lel رو هتشیا

ESIجد  gtaزو شب تا شب الع رولظنذ <  

 ہراب و شورغو نوتلا هدکدلنید هراب زوبیلا كم شورغ
 ۰ رول وا د ودعم

 قیرهلژا ردا هدناع ناسل haw yb دادعا

 راج هس ود كب ردرنو یداحا نالیاللوف
 Ps a Bs ج

 eee را فذع bol la كرا
 ید رازه نالوا هنسانعم كب و دص نالوا هنسانعم زو و

 «رولند هرک رازهو رابدص کهن رولیاللوق
Pe 



 ۳۱ 2 دغاۆق

 دا Shas مدنا ناقل es یراددع ےس \ \ كن ع

 تا prs ۰ روایاللوق

 دس: ۶ (Ag ھوا اد 0007

 22 als هعرس

 یقارشع روال ge یلخ ادو دحا و اینک \ هلن رب دحا

 ۰ ردرلن و جد

 hae نبرا نثلث ڈرا مع هرماع

 ۰ شعسل سد ات Nena نیس

ode jeنالوا هنسانعم زو  dleنالوا هنسانعم كيو  

gotریس زا ناسل  

keen 

 wat ردر هدح وا مر اب هک رد را عز مرور pee he دا اد دع

 ۰ ردیک یرغوط ورايا اذکهو 7

 مرا کند مدیا نا 0 7۶۳
° ۰. Sail 

  hoeوا گم  2 OYرول اللوق ۰

ora lee نا یارو کک ردو هن وا كد js اما 

  Bee Salenزد ۰

aad سدس سج حد An فرص 



00. ۱ 

 ج وا تاثرب رول وا ید ےک دادعا oe اور

 ٠یک سج ترد عبر

 هسز وت دادعا

 oaks ح وتعم یرخآ دل لددع مسا ہدقدنل وا درص ابعت

 ندار تا ER یرحا و رول وا قاطا oe ءار ر

 EES ترد و رونلق هدابز دح وتفد نبش هد لوا

 نالف ک هت رولوا بلقنم هلاد هدکدنل هکرح ات یهدنرخا

 نوسر وش ورغ ردرد دوخای رشیکیا ای ررب یسیلاھا هرق
 NSS ود ترد تردو یا ییا ددع سا و رول

 و ید sole del ماط ,ALL gaa ٹک
 Kee pat SS 00 لواو رولب الل وق (Aan زو دادعا

aتی تو  
 نالوا Beds iy oy ede oF اا ندیسراف

 .رولیاللوق ناکب ناکی



 نم
Oleردەدنلایب  

 ردرلعما نالوا ماما ہدنسانعم تام

 چاق هن ےک fe aS y ole لصا

 son رک 23 و نا
gas}یسهعشب رولیزاا جد ودنکح هک (  

 هکر ولند Gab یدنک Sas ردکعد تاذرب ن pais راق

 و یزرتو رول وا كعد cab تاذلاب توزاق یسدقشب

garهندرک اش اب هننسهفلاق هدک دلند یدکید یدنک  

 ۰ lee یسانعم یدم ربدکید

 . رولند راودنکو ریدنک بوتلعج هلا (را) و
 ھتنک یدنکو روو یا ا اضعب و

 .رولند ه زدن کو

 AU ی ec ( دوخ ) هانععو ندسراف

 دوڪګ دوخ و ردکعد وانا یدنک هکرولید هلدوخ

 ٠ردکعد دن ٹک یانگ" هکرولبد

 دوا الت و 3( و :oI) <( هدماقمو ید ندی ع

 یک یا ولند ?pak هنسف و صو هنتاذ الث

 هکر واند یدہایتاذلاہو ردکع درصح هندنک و ص وصح

 رول وا كعد Gab یدنک



 د لح تس را ۲

 eX ر بولوا صوصخ هلوتعلایوذ )5(

 رولندكج هلکر یک و یدلک مک راثم ردن وا ماهفتسا

 هسیارول وا ےک رول !Gi اکا ات
 © رول وا كلعدنوسلواەسیارولو مک ره ہک یک نوسل وا

 مک Sa رونل وا لامعس oe ماا اضعب 3

 «رولند po gk یدک

 Bee ناسا دن لا os Gal رارکتو

Snیا  geو  ee 
sudید یرالتفل هنمک و  as, aد  

 اب و قارغتسا اب ماهفتسا یبش نایلوا ندلوععلایوذ )4(

olyردن وا  alas Taeماصعو یدلواه هدماهفتسا  

 GA gla هدماهما ماعمو نوسلوا هسارول واه هدفارغتسا

 «رولند ملن

 رونل وا لامح-“ا ہنسانعم یشر ممم یظفل هنسن

 طاعسإ یمهبعئر ءاه هلا لصو دن ale کو

 یک ندن ردن ران روناو

ABSهلو اضعب جد هلهحو و ر  polsقرەلوا  

 ۔یلع یفرح یکلوا كنهلک یتیدل وا لصتم اضعبو رولیزاب

 رونل وافذحنوحما فیفح ہدلاح (git وا فلا ص وصلنا

 (نوسلی) نوسلیاهن (یدلون) یدلوا (aly) ہلوا هن
 .یک (نوچین) نوچاه

 ات



۲ ۵ aor, اوف 

 ۰ رولب زاب لصن هلا طاعسا جد فلا اینک |

 نوچ ماما دوخا و قارغتسا ابو ماهفتسا یتیفیکربو
Sart۰  

Joi S25رول وا لصن و رونل والاوس ود یدلوا  

 .رولند مل: یدل وا لصنو نوسل gh هسا

Nas”لصا ۱ ها فروع ها ھح و ول لصا4  

 هک لصن a Sas“ رونلوا دارا هدهبشت ماعم Leas و

 رولت د دل ون ی kG Gite .اهح لب وا هسا لدتا

 یاکموروليلدهد هرو هدرا قردنلوا فیفح هدر نو
 ءرونلوا نامتسا نوحا ماہ۔ا ابو قارغتسا اب ماهفتسا

 هدر وا نو سا وا تشنه sl هدر یے 0

keeوب هدهر وا و  eresرول:ہد : 

 ناسل Leas بولوا كعد هن (<a) هدنس راف ناسل

ons leروپ < دهد اف هب هکر وند (ہدئافەج) و رولمالل و  

 رول وان ره هکر ولبن الل وق یسەلج۔ (دابادابهجره) reas و

 .ردکعد نوش وادنشا

 رول وا هجن و نیس هڪ ےک تن رد ةنسانعم Les ( دن )

 هرولند ملت یدل وا هجن و نوسل وا هتس)

 اده ?aw الثم رولیاللوف نوجا ape تقواضعب و

 رول وا كمد toa وه هک ز ولند



“Sees ۳1 

 21 25 رول وا Ana یس او قوح otal | elas (ross و

pas۰ ردکعدهرک قوح هک د قلسد ۵  

 Sas رولناللوق یظعل 3 و کم اف < reas و

b>رولند تله  eSرولوا كعد تدم ق وج . 

 oe ندیلیخ نوا کو ache نوحا لیلقت و

 «رولند

 تا 6 اک 2 ہدنماقم قوح اضعب جد ندب ع

 ٠رولیناللوق یراظفل ( اکا ) ہدنماقەقوج

 ردنوحا ماا ان و قارغتسا اب +0 یددع (جیاق)

Nelرولیناللوققرهلوا درف» . 

 هن هکرولیدرا وكش gee هدمامفتسا ماقم ےک ہت

 جاق هدقا ر عسا و رول وا كعد تے رادقم

 ,نوسل وا Auth 9( و 14: ره هک رولند نوسل واهسا رول وا

 ہک Graal تعاس ہدماہ۔ا ماقمو 1

ro gh? 

 دیف» ییسانعم Spr یک ہے ہدماہ۔ا elas Lea و

 ۰ ose 7 قوح هک یکه رکج اق رول وا

 ۰ راباهدافا یسانعمزارب و feat هسرولند جاقر و

 ae هح G4) gh ندنام“ یسهلک دنح ندیسراف

 هګ را وهن واندح وا goad دنح طقف رولیاللوق هدنماقم

 عصب bh = ل هک ردک < د درع نابل وا ناعم یرادعم

 ۳23 ولند



¥ esi دعاوق 

 , Vastردکءدردقن ره ی دنحره +

(ult)ردکعد نامز هو تقو4 ۰ ناجاخ . 

eeررازا نخور ادا سا : 
 ۰ رول وا ظفلت یک یتاخ act ردکعد هدهرب )23(

33 Usk یفق که Sas Ge eee 
 یدعتو رولند تاک  al Yewاهو رونل وا ظفلت یکناھ

 دفیفخ رسک فاکو هلیقت کف  ablهسیا و رونل هکر ح

 یکناهندنغیدل وا فلاح هنتلقث و تفخ كنها كك ناسل
 رول وا د ودعم نکو دا اکا یظه :

 ہدنسانعم نعم رغ جد یرلظفل ردقوا و ردفوشو ردقو

 !رولوا ندنام ہدیچوا هجریدقت و رارونل وا لامعتسا

  ( Sasنعم رغ ددعر و رولند (شورغ ردقو نوا

 رونل وا هدارا CHIT ( 525.9وش) و (نکیاراو یامولعم

 ردق وا) و(هدهسیارا و یتام ولعمردق  gar«رولند(قو ام

 یظفل نادنح ندیسراف هنسانعم ردق وا اضعیو

 «رولند (قو ام gles نادنحو) و رولبناللوق

 0400-0-00 سس

ule ye? 
 ردهدنناب تراشا مسا

 عوص وم نوجا تراش wl هنیعم درفرب تر Lal مسا



oF 

il بیر vA 
tert A ےس * Ar 

 لصتم 2ےس رپ ندنآ ودا رد رلظفا (وش) و ( وب :( نال وا

 od را ریغصت ةع اس ۰ هدایز نور هدن {jor وا

 هرولنید رنوش رانوب هدنراعج و زغګ وش زغج وب
 هداروب قردشل وا فرحت (ہدرب وض) 3 )2, 3(

 .رولند قجارو قجاروشو هداروش

 نالوا فورعمو بیرق اهد هلتبسن اکا ویو هبرق وش
 دا sb وقوب مک ہت رولیاللوق نوحا تراتسا هس

 ۰ رولند ردھک pals Soe ہدنس

 رولک مزال قوا یهلاراشم ر هلو اتر اک و

 تار ee at لاهعتسا ہما عد ممه ےسا ا طعم

 ردم 2 عفان ك روسلیوس on هک زو هل وش)و

Sed Jalaوشو وہ  E۰  

 لوش) رونلوا لا عسا (لوش \\ Lnaas هدماقم

 قوح CK رکص 45 wakes aa LL Pa ؟قحوح

 ۰ e IS حس هلبس

 قزل وا كعد 0802 ندنو یظفل نیزادعب Cw راق

lessرا ه رابع  ori!مم لس الل وق  

 وس (ثلذ) و ول (rare (اذه) 4 و (اذ) هدب رع

 (les ie ردلکد eae وهم lk.) es رانو ردكم د



 هکر ولند ثےللڈ دعلو اددعد و زر واک هلن هرابع
 ےہ

 * ردر۶ د aes Ut وس و هرکص ند و

 0-0-200 0-۰۰ 0 نم

AIS رونلعج abl (ر) OF جد راتفص Sel 
=) 

 اچ  LSAکی٠

 قرع و یسرافو  Fick ers pacهرز وا هس راف

 ۰ یک ناصاقرو ناکدنزاس و نارلد ررونلعج جد

== 

 لو الصت
 ردهدنناب Lait و ةعلاممو دنک اتو رخصت

 تثدرسر است هدقدنا وا ناف ش2۳
oh das٠ رول وا دیفع  

 رونلوا GLI (هج) ایڑکا نوجا یریغصت كراتفص

 دصیعحت حالت در وفا هحمرق اج

 فیفخزاو ات ays یروق هرات زارب هکرولنید



 دیدح بیر ۳

 زا و لزوک یداع هکر ولند a2 وجو هطزوک و ردکمد

Leasاب (لرتم) هنر (دج)  (Sle)رولیروتک  

 کبد یک زار نکا TSS قا زیجآو زپٹکا

 ی: رزکب هب ینکححا هک یک ee رولوا ںیہ

 !وا كعد شوڪام

<9 
 ئ2

pon, Seeوا  (aiندنا رد روح و \ ورم یدعم هدلاح  

 « ردلمعتسم هسبا یظفل یسمرکک نالوا ذوخام

 ناروبلید هکر هرکک طقف ردندلسق و ځد

 اردان (قح) و (كج) نالوا ربغصت تادا ہدرما

 ثكجدەفت قحافوا Cle قافوا رولوا قحال یخد ہراتفص

 : یک

 eat | كرەنلەکرح یرخا 591 شفا دا

 كجو هلا ج چ هدب ریغصت وک وب و

 ۰ روانید كجوچک

 کم

clineوا ہدافا قام كْسَغص و  GFییدلنتسدا  

 رنک او رارکت قرح یکل وا كتفص tl دك ات هدلاح



 ہراق باق رونلبق ہدایز (م) دوخایو (س) دوخاب (پ) رپ ۲
f٠یک هایس ےس روم سوم  

 bd رانالوا دزلابز سانلا نیب ندەدکؤم تافص 5.21 |
Aus |رونلوا ناب هدنلصف یحنکیا . 

۱ 

 هغلاسم

 2 ھی و و ۱ ی ۰ ;

 هرزوا تدشو توف acs یانعق calle هدتفص ۱
nN 

۹ 
a) gl كتفص هسا رولوا دارم قوا هدافا asd gt 

f 

 قوچ ۰ رولیروتک یرب ندنراظفا ہدایزو كبو قوچ "
 ٠یک فیطل ہدایز he كب لزوک "

 تیاغ هشسا رونلوا دو قام هد

 Ch عساو Sele ۰ رونلوا دیک ات وید قوچ كب دوخای ا
2 < 37 4 

 ٠یک یفلکت قوچ

Jost | 
a ۱ 1 

cline iهدنفص و  ga hesرب  Cleلصف هلن ہرکید  

 ۰ ردراو تروص Kil هدنماقم هدافا cle رو ۱

 قرهنلبق Glas هیلینعفت تفص هکردو یسرب ۱

 ردوش یلزوگ SVS ہکدتن رولیروتک (ك'ا) هنلوا ٢
 ٠ رولند ‘



 ا ۳

 دنل وا لر هلک ه رکص ندشتادا (ن یا tas د

 «رولند ردلز زوک اھد ندناو گفت رولر وم ۃک(اھ)

 ندناو :AG ae رونلوا فذح لنصف تادا اضعب و

 رول وا كعد ردلزوک lao هک رولند ردلزوک

 قرع ابو یسراف (رت) نالوا لیضفت تادا هدیسراف

leoترخآ  Se ear۲ ۱  

gkزنعسا وو رتالاب الثم رواک ځد هنسانعم هغلابم یک  
 دوخا ولتعسو ٹااو الا اهد دوخاب و YL ا هدک دلنند

 ولتعس و قوح الا ob 2 یکیدلک هنسانعم ولتعسو اهد

aeرونلوا هوالع نونو اب هنرخآ كنو اضعبو  

 ee ناسل ےک نرالا
ES٭ رونلوا ناب هدناب لعف عر 3  

 ردهدت اب oo هب یمایقو یعاعس 2 رلتفص

 كم .all ب دیس دا ele ر ردنسابقات و نجات عمار راتعص

 یک عیفر الا هجو ردرتفص نانل وا طبض هلا

 هدنرخآ ردرلتفص نانلوا طب ہللا ہدعاقرب یسایق

 :یبک fel نالوا ae تادا



 ۳۴ هیناخم دعاوق

sa cidتادا لا . (J) ed(ول) دوخاب  
 درف ر تونم اکا هدقدنل وا قاطا ,acl هک رد رفرح

Cleoرولوا  dary,وس یهثشن  beوللوناتسا یلیکو سہ  

 .یک ولروز ولل ود وص

 دوخای یمراف رولوا تبسذ تادا هد ودم ءاب ہدیسراف

Jel asقحال  Godly)ناسل  MEردلمعتسم ید  
JL!یک عو یمرافو یزاج و . 

 Ah هسیا رونلو هیعسر ءاسہ هدنرخآ del رکاو

 یودسنارف یودسورب «رونلیف ہدایز وا و ر لوا ندەیبسن

ace 
 La oF هیفرش ردهددشم eb تبسذ تادا هدب رع ۱

 ,(die gj فی al بد وا در
 یرعو یزاج روت وا ظفلت هلیادم یک سن ءاب تنیس راف

 هدنتبسن سا رونلو ا شا کاو کا

 رونلو اھ رکاو ٠یک یوج اج رولوا ٍبلتنم هواو

 . یک یکم هکم رونلوا فذح ہسیا

 فذح cub Apel نالوا هدنزو ) لیعف ( ہدرو

Sl ablرونلیق حوت  Aideیک قدم  : 

 رولوا قحال هدیرع Lel قحا راتادا یرعو

 هرز وا یسهدعاق كناسل ره ہدزنآ oct ھا

 یراصح هرفو لصالا 00 الثم رونلوا فرصت
3 



 دیدح بتر ۳۲

 تبحاص ندیسراف هداج ناس رولتد لالا

 ته رونلوا لاا ید نا نالوا دف ییسانعم

 زاد بحاص £ رت رعم دنع*اد ریا هدافا یسانعم

 ٠رولوا كعد یلتفرعمو Dale Ga تفرع و

 روره رولینالل وق ( رو ) هانعمو ند yb دن

 یک روحا

 تلف

 )نالوا دیقم یتساسنعم عصام هلتیفیکر دے راف

 درد هک یک كانغو لاندرد رونلوا !Ue اضعب یخد

 ۰ رول وا كعد عو

- 

 ہدعاق

el,هنرخا  (ae)رولوا تفص ہدقدنلوا قاخا  

 + رع نعل GF کیک هک رع رلیا ہدافا یتساسنعم تدسد و

 ردا ہدافا یسانعم تقاتل Less و رعد توس

 رول وا كعد هلهح و .E هد ورد 1 ںی (as ور 5

 یسرراذ هرز وا cai وا دیفع انعم وہ هدرس راف نا

 ہللا نو و فلا هرزوا هيس راق ssl jel‘ ی رعاب

 رونل وا قاخا ”anc و les 4 جا 00 ندکدنلعج۔

 هرئسب ورد و ہراربزو هک یک هن کدن و هناشیوردو هارزو
 رول وا كعد هدر وص روشیفات o Jods و



 ہدعاف

ac*| yراک ر قرەلوا تفص ہدقدنل وا قاطا (ی)  

 olga عولرب یدو رايا هداقا یتساسنعم ا هلآ

 یک یاو یګ وس

 یراظفل (رک ) و ( راک ) و they (Ob) ندیسراف
 PVE یک رک ریش و ترک رولبنالل وق

 ۰ gues یڪ دا تمدح و

 ند رولیاللوق یم هعرص فا یک هک رع

 . ردکعد یحن وس ےک یک

 ٭٭

 ہدعاق

 ربغآ و (شد) دساا | رک فروخ هس ei لوس مما رب

 سا ۶۰ تالرب هدف دنل وا suk = هسا هکر <

 ردشادل و ردشدر ران ۰ یہ es ۰ وا تفص عور دوه

 .ردکتد ر :oe رب یراریپ ہکرولنید
 ۰ ر دفع شادن راق جد لس 3 داره

 رونل وا یذح : درب دهن یعیدل وا لاد یرح ا نعما

 ۰ ردکعدرب یردآ هک یک شادآ

 مک تما ^ روایاللوق ( مه ( هانعمو ندیسراف

 ردکعد رب یرابهذم و ر ی نی شا و



 دیدح تیتر. ۳۹

 هد اف

 oti Gl Goad gl GUL (یس) ہرلعمعا ضعب

 یک لادبا هک رولند یسلادبا هکهت رول وا تفص نیضتم

 كم د هلماعم رب یکن احا هک رولند یسناصما و ردکعد

 دارم نداق هدنروط ٹکرا بولند یسککراو رول وا

 ۰ رول وا
 یمهالدب رونلبق ہدایز ر ي هسیا ك رخ٭ یرخآكن هک و

es reڪک هلع ریش هکر دندل بق وډ جد  

 تو ید یش

 اتا
oo? 

n هد الاب Fesقشم ندرالعف هعشب ندراتفص ن 3 روت  

 ہدلعف باب یلاعت alle نا رانا ردرا و رتفص قوچ كن

se۰ رول وا  

 همصو دادعا

 هدقدنل وا GLI یظفل (یحن) a sli ple هکر

 ایک aaa ad یحرب .رول وا هبفص و دادعا

 یک یحدرد



۳۷ alee دعاوق 

Shueهج ورایژکا هدینافعناسلیسهیفص و دادعا  
 .رونل وا DLAI ردق هن وا یتا

 نما عباس سداس سماخ عبار ثلاث ینا لوا
 sale» عسا

  Leaرارونل وا لامعسا هللا نونا یتا هج ورب ۰
LE tt, be te Biاا اما اندام  

ee - 

 لکت

 دوخایو (ثال) opel هرز وا quad وا نایت هدعما باغ

 ۰ رول واناکم مسا ہدقدنلوا یتالا (قل)

 رول واندنلسق تفص ہدنرافدلوا قحال هددعیسا ظقق

 جرار هشورغ یتلا و هشورغ شب هکیک قلنول و ثالشب

 + ردکعد هکس نال وا

 (od JI وا قحال ہراسصما ندا تلالد هناکم هدر

 قلابوص و مدا 0247 ای كلتنج ۰ رول وا تفص عون رب د
 ۰ یک Fake نودوا

 ه راح ص وصخحم هنتمدخهک ردندلسقو جد slab وا

 -رول وا كعد

 هدنرفدل وا یخچال ہرا نالیا تلالد دنا

 هکر ولن cael قامار هفت ووا ندنلبق تفص جد



ony ۳۸دیدج  

 قلا یلاوا 2.0 ر اذک و ردکعد هدیع هلا

 ۰ روند قح وح

 رولیروتک هیسریاههنرخآعسا ہدماقع وب دس راف

 ۰ ردکعد كل ەنسرب هک رولند هلاسك هک هت

 تادا ها رول وا قحال هراتفص راظفل و رکاو

 .یک قلنوزوا اکو رارول وا تیردصم

 ل al J رح GLE هد وتلا (Go bl رکید

 كلەتسخ رونلوا راشعا ههربخا ةکرح oo Jal نالوا

otهات نوح ا قمرد وا هنناکرح یر 5 طعف  

 هلرهلبروتک )5!( ey (ثل) هسا 23843 هکر ح ریغا

 تا وا اش .bp ید لاا را رولتد یقلەتسخ

 .تدرد_صم ادا هلهح و و =rtd P ءار ہذہس راق

 ۍیاشیرپ رول وا قحال ہراتفسص یرع ای یمراف بول وا
Srey٠ردکعد رسم و قلئاشیر دک یک  

 قر ەل وا ٹی ردصمتادا Vahl مدل صم sl جد هدس رع

 ele هک یک تیرعاش رول وا قحال ہراتفص یز کلا

 مور هک لا یعندل وا ی

Lisقرەلوا روھتم  ue۰  

 vj ٰیظفل ما < ردگعد

 >> ط > ۶ 3 6 به هو مے



۳۸ AEF دعاوق 

 لو اره
 رءهدنناس gle بیکرت

 یعار نوجما یسهدافا یصوصخ ,cle تفاضا

Goدنرکیدو فاضم هنر كزن و ردکلیا طبر هعما  

 كفاضم اعاد هبلافاضم هکر روند هيلا فاضم

 هسبا نک اس یرخآ كفاضمو رونلوا عدقت ae رزوا

oneرونلیق  SA,هسا  garهسارونل و دم فرح  

 هک یک یم ەجئاب و یباستھم HB رونق هدانز نیسسرب
dh۱ .ردفاضم هاب و هبلافاضم  

 یرکیدو هیمال تفاضا یر راک gl تفاضا

 . ردیاب تفاضا

 راثم Jal هدافا ییرلانعم تبسذ و Elle هيمال تقاضا

 Bl وا Cle هوا و aS لوا هدکدلند یوا كنالق

yaaaندنمازعا كوا ما مدد یا کیا  
 .رولوا دافتسم یبسن 6 ۱ هلفلوا

 رولوا نوجا ae یدا ید Lees و
 ۰ یک هدنرزوا كلو



ple 2) es 

 فاضم هکردو یسهدعاق ¥ تفاضا وبتشآ
 وب هسیا رحم و روف روسکم هسیانک اسیرخا كهيلا

 روتلیف هدایز نون

 .رونلوا داربا ها "هلثما نوجا حاضیا

 یموزوا Bash  یدومرآ كلوتناتما

 یسهزر كنوبق یورو كنابوص

 یساوه SL یمالعا Chl وه

 یسدرفا كن وب كن وش

 هنر نوا هدنملافاضم ks وص یرهلوا داش

 -روندیسیدنق | كوص ia رواک ا

(Zeeتادا  E Eeیادت < ۳ یک  a\را  

 یرباج كناغا pal) Sas رددرطم قذح هدقدلوا

 Fa راج 2 مها yh هدرب كج ەلد E کس وب

 ردندلسف ون ید ئی ےک ہر a روند ے7 تاسف

 دوخان عو ها ته هبلافاصم ہدەیای تقاضا

 یسهرسک .sl هو کل وا 3 pl ناب و 5 نعد یتلصا

 فاک هبلافاضم یر هنل وا تھکا هلا یڑلس دوخاب

 رول وا دا ربا قرهل وا درج ندتفاضا

 هل | فاضم یظقل رانج هدکدلند یاغا رانح کے



£\ alr دعاوق 

 Benes ید یسهقرف

 قحال ید نس دوخاب هرسک هفاضم اھت

 قرەلوا هلا فاضم og 1 هدک دل د هب وک نو a1 زالوا

 ٠ ربا ناب یتغیدلوا ندندعم 23 كنه وک

 gare هلدصف aide ہدھیت din y “یثرب

 . ردندنلسف al تفاضا جد اپ ۴

 . رول وا كعد ,Ace یلکوک نال وا

 هدعاق

 لصتم هتادار فاق نانلو هدنرخآ كنهیکرت تاک

 + ردهدرطم هدعاق قل وا بلقنم aie هدک دنل هکر < 3 (a وا

skاردک نالوا هيلا فاضم اب فاضم هلع  

 یغاجوا كغانوق روللوا لیدبت ےنیغ رفاق یهدنرارخآ

neهسلوا لصتم هتادارب ہدلاح یکیدغل هکرح فاق اما  

 یک یرلقانوق كراقانوق راقانوق رولاق هرزوایلاح هلس

 رطاخ abel وا یراح ید ہدرابابو لصف fo هدعاق و

 .ردیلل وا ناشذ

 هدک دنل هکر ح الاب هجور OE نالو esas رخآ



 دیدح بلر ٤

 عالم یک اب و روشکد یظفلت هددسیل یطح مہر

 كشوک لروک کر طقف ۰ یک یک ٹا رونل وا ظفلت

ah۰ ردنا فاك ہدعاق وب هد رلعما ردان  
 رم

 تفاضا هحسراف

 هرزوا هيبسراف ٴہدعاق اضعب هیرعو هیسراف ءام“ا

 (Jog وا فاضم هرکیدکی
 تفاضا اکو هددبمال تفانضا رک هک وش

 كلا فاضم قرهنلبق روسکم یرخآ كفاضم ہدەیناسیب

 ناہج غاب لها لبلب ےشچ لک رب رونل وا eae هنرزوا
a۴  

S|ءاههدنرخ | یک قفاصم  actهذ ودعا دوخاب  

 لد 2S نیز هحاس ۰ رونلق هداز هزمهرب هسارونل و

 < یک هدلب يطاق هس ورب قوص

 ان 2 تک سا رونل و E دوخاب فلا 7

 یوج لک یو حور یادغ لد یافص روتلیف هدایز
 ۰ یک افص

 هد اف

 یرلعمانال وا ہروصتە فلا هدنرخا یک یتعمو :

 تک go لر زرد ا bak hl اب يسرق لقا
 ای راداک والثم وا هدیاشع ناسل اما ۰ رارذ تب عمو



 نس Ale دعاوق

  afا و رارونل وا ظفلت هليا فلا هلس ہسا زاب =
 یاوتف  caرولند تاب یانعمو ۰

 ot gh وا هزه هدنرارخا لصالاف یکادغو ارحص

 ot رلتفاضا لاح Ja old gl طاقسا هرزوا aS y هدعاق

 یادغو AT یارعص رولیروتک اب هنزارخا هدعاق ر

 ءادع و as ءارعص هلسهداعا كنرا ”oj طوف یک حور

 ٠ رولوا ye go كنید ح ور

 هدعاق

 مح هدزاسل هب ع تالک ت3 وا دوس یرخآ

 رد ن وا ددم ode عناسل ۵ ید رونل وا لاہعتسا قرهل وا

 هر

ce balاما رونل وا تن رد قرول وا تو هدساعع نا  

رفع هسا رول وا كح هزل هک ح یرحا
 راج یدہدشنو ف

 ook وو وا فوح ار 3 اتم كنار هاش جات ردالثم رول وا

 ۰ رول وا زاح

tab: stرحا  od29 ہددشم ءاب لصالاق aوا 3  

 ودع و ید 1 روش وا دم و فرو هسا رول و ہددّحم

 ہدنرافدل وا یک ۵ رزوا naw راف هو دعا یجدرلنو و یک

 ناح سو aes pre هل والع ان دوخاب هزهش

 ناح ودعو فا و 2 2 هلیسەداعا لد دشت طقف رولند

 ۰ رول وا زاج یجد كليد



 ذهةدح ow رت 22

 هطباض

 ءاهاو هلا هکر دعاوق هدهسرافو هب “ا

coalsهےسراف دعاوق  ablاما رونلوا فرصت  Let 

 ء زامهنل وا فرصت هلا هیسراف ای as دعاوق هد هکر ت

 هرزوا هيسراف هدعاق aS رب ءاصا كلذ یلعءان

Gleeقانوق ماط الثم ٠ زامهلوا هیلا فاضم دوخای  

 یاب عسقوم کش وک نیمز هناح تسوا طباض ثلتغج

 یک وک
 ان Fo ہدرابابو لصف Lo هطباضو

 pide وا طبض هلزوک ندنغیدلو

 ےک ات ح <
 سا

۰ ۳ 4 

 ردهدننای ینصو بیکرت _

eS Azaنالو ها فصتم هلا و  a_s|یوصوم  

 شو ی مک و وا

 ۰ ردنرابع ندنوب صو بیکرت ej ہنشیا

 یاب یمراف رکو یکرت رک فوصوعو تفص



 ٥ کا او

 یرللاشم CSF ah ethos ۳ هدعاق و نوسل وا

PRE 

eeeلرو نت  alلزوک  ae 

 رصقیمهزلد - اش شنل و

 J del هناح لکا قا "ا

 د.س Jeers اضعب رتفصو فوصوم یو یسراف

 یرخآ كوصوم هک هوش راردبا بکرت ہلیرکیدکی هرزوا
 ےدّمت هنرزوا كتفص ق 5 yaks روسکم یک فام

 اھ یرخآ كفوصومو رولوا صو تر هدقدنل وا

 دوخایو فلا رکاو ہزمر هسیا هد ودح ch د وخاب ہیر

 ردرنوب یسهلما رونلیق ہدایز ای رب هسدا ہدودحم واو

 یلعا pes ws سصق معّتسم ہار تست ہر

EEمع دو ئل هن رد  aa.bالا  Liles “aa.b 

 لداع ,Ul راک لاو ولع ار ریل جارص

 ےک یان راوتسا یا Ub یاس یی

 ږاکم یودع وخد یودع GE یوبس یھت یوبس
 جد هدفص و تک (ZA) وا هدیفاضا تملک رب

 هلو هیرع تاک نانلو هزمه هدنرخآ لصالایف یک اش

sackنالوا لورم هدفدل وا فاضم هرز وا هسراق  

 ید ches مکح ءان و را وتسا ءانب DE 4ل۔ہسەداعا نرم

A رک راج 



 دی دخت بس رت et ہا

ja نس وا 2م و hese es ودع 

۰ EAS ke > Se ودع 

 نوسل وا د رود See فوص وم هدیعص و ات 7

 : یک رویط لزوک ناغرم

 یراخ هدعاق و vs | ید هدیعص و ست as راف

Leasفوصوم  erراف ےن او حد کتک  A.دج  

 Ob وج تج م ناکدن و نار والد ناد رم EE رونلعج

 ۰ روند نالداع OF Ly نالماع نالاعو
 هم رد ذظافلا هم 2 هطلاص نالوا ر واسم هدالاب

 هلتهج و زام هل وا L3 9~ 935 تعص هرز وا هس راق ‘05

 «Jk ثللری دم روک دم هد رد كاج هلند 2 By cha كل رب دم

 نوامش cle ود قرهلوا اب نداع ود طف رولک م زال

SENE 

ay. 

 ارنا راتفص قردنلوا كرت رلف وصوم ےعفد قوح

  uJفاضمو رونلعج رتعص ہال اک

 هد رانآ و رول وا هللا فاضشمو  Sy lelیسەرئاسس لا وحا

 رول وا یراج جد ٠

a 
+ 

 | رولوا مئاق هنماقم



 iy هنامم دعاوق

 GE رام: رولوا روا یعلاط ڈرانیکرجت هک هت

 ندزب نایطا coe هزکوب تقف هره وک و رک
 gar مکح ردذ فان یک دل حق tis ۰ ردلکد

 ۰ یک fac نالوا هدنرهلج ردمزال تعاطا

” 

 همش

 ثكفوصوم هکر دیناذ فص و یرب ردم Sl تفص

 ۰ یک gs ہدرالاثم San هد الا ردتعص هر

 هک قام كف وص وم هر فص و یر د

 هفوصوم قرەلوا هلک رب یسیکیا بودا کر ا

 ۰ رول وا كعد aol نا وا هحخا ىل

 .Celie هنف وص ود اط نوحاهداقا Gis 9 ہد ع

 هج ولا نسح E رولند (Anta تفاتضال اکو و رونلق

 ه وعدلا نایت و یک دنا فلاش ۰ ردد SS لزوک یرلیوخ

 ۰ ردندلس و جد

 ید و رولیاللوق ییکرت فص و ہدماقم وہ هڪ“ راف

 ٠ رولیاب ہلئروص چ وا



 دیدج بم ر ٤۸

 ندنلسف ark تفاضا ہرزوا هس راف هدعاق ال وا

 فذح یسەرسک كم هبشم نالوا فاضم ہہ۔ث قرهل وا

 gd fF فص و یو (Ap فانعم ہللا فاضم هدق.ددل وا

aهنسانعم زو یک ئآ اس  aSهدننک رب فر هام  

 یا تو وا رخ هکر ورهام هدقدنل وا ناکس

aزو یک لک اذک و رولوا كعد ېک یا یزوب ینعی  
 وک لک تشکر ور لک نالوا هنسانعم

sitesلک هدقدنلق  dos۱ هدلاح و و رول وا هنسانعم  

 ) ورهام (ox رولس هلوا تفص ,acl جد ی

 یک (وراک خوش ) و
sich ceص دنا تفاضا هحهنسراف  Debt 

 فاضم هدلاح gist ol نت اس ae هلا فاضم

 و فص و یوم ا ١ هدفدنل وأ FAs هن رز وا

 1 تولوا كعد یس اج كا ہام و رب 72 oe رول وا

 ۳۰ اوا تفص هسار و رول وا cleo She یا وت
=! 

 ite oe 031( وا تلق 3 و  ed iرص تی 1 دراف :

 هفوص وهو هنر كفوصوم هدلاح یغنیدل وا نک اس یرخا

 ۰ رول وا تفصرب یسیکیا هدکدلروتک هنو كنا

Jeتک 3  EESنو ها  meییکرت هایس  | 

 یلزوک ہرا ینعی هراق یزوک ہدکدلنہد مشچەایس a تاق



a ۷۷ رخ ٦ tyال  RR Ree 
£4 alee دعاوق 

 هارب 554( وا هک , ندنلسف ی کر Gad hase ات

Saoرول وا  See E ab . 

 یمرئیکك فاوص و ن رس وا مد توا ا
 رول وا یبکرت فصو هلا فذح

 یل وک نالوا دانش ربا مو 9

 اف ات یک وت ا وک كمال و ردکعد

  ردندلسف و جد اب هتسللد رد ی کت فص و

 طعف ردراو دا St :افصو ر یک هدس راق

 2 اراد alfa وش ردناد فصو بولوا یبس فصو

 رول وا تفصرب یسیکیا هدکدلروگ ہنفرط Aas یلوعفم .
 لوصف 4 (LE) نالوا هنسانعم رسوک هج“ راق الثم

 بفصو «هدک دلروک هنفرط تشسوا Cl سا رب قح هل وا

essتقادص و نرسوک زو انور ےہ ها رول وا  lg 

 كعد Spee وک Gye ا٤ ترحو نزسوک تفادص. |

 ۱ ۰ رولوا

 ییکرت فصو ders و ندرارضاح ما هه راف

 نر طاح ما Cu jb نکل ردهدرطم هدعاق قلیا

acl wineهلهج و و ہدیناه نال هیلعءان ردف وق وم  

baما نالوا  J-okلیذ  HLTہدنلصف یجب درد  

 ٠ رونلوا pes طبض



 رانا کر دصقان بیکر تر رپ صو بکر ت و یفاضا بیکرت
 قرەنلیق رخ تفص و ادتبمفوص وماما زلوا مات 5 وسهلبا

 کر Ja لوا طر هرکیدکی لا طبر تادا

 ۰ رولند acl "هلج کوو رولوا مات زوس قرەلوا

 اوه ترس الثم رد رلظفل (رارد) و (رد) طبر تادا

oo Pwrكناوه ترس  geeزال وامالک کل رول وا  

 رد و رخ ترسو ادتبم اوه هدزمکندرد ردترس وه اما

 هیعما We کوب و رولوا مالکرب یسهلج قرەلوا هطبار
 ۰ ردهرزوا لاونم و جد یم ەلج رردلقاع رانا رولند

 .یکدلنتسیا Gas go بولوا Ge كنهیعسا *هلج راتو

 تک ات See را ہرالع اک هد

 ۰ یک راردلکذ

abil,قالا ہرافرظ اضعب  ablمدا نالف رونلیف رخ  

 رددو جومو ناکه دوا ہک یک رد-اکد دوخاب ردەدوا
 یراظفل ردقو ردراو ًاضعبو ٠ رول وا كعد ردلکد دوخاب

 ردفو دوخاب ردرا و مینا 51۱ رح ل ها داش

 رولنید ٠



5۱ Avice دعاوق 

Aeو 7 کیا  lmالا هج ورب هک ردهما |  

 هکر دهبلس 23 = Sy کرد ردنا با 3 ندرت کا خل ۱

 ہدنصوصحم باب ar ردنا بکر ندشلعاف ہللا لعف

 ٠ رولک

ALS 
 : رارونلو هرزوا لاح ترد fel ہدمیکرت

 "2)020 *کاس دسیا نک اس یرارخا یعب ررولاع

Ja۰ زولاق  badوا لصف هدلاح یراقدل وا فاضم  od 

 وا لاح os) sles |دّنماى لعاف یعد درح ال وا

 رونل هکرح هيا نک اس یرلرخا هرزوا ینیدنل وا نایب

 روا هدایز chu ها و
 ناب هدروک دم لصف هت بول والا فا ۲

 زول وا حال call تردا ت0 و
 .رونلق ۃدایز نو هسبالرح و رونل هکرح هسلانکأس و

Lesوا فودحم تفاضا تادا  aiتفاضاو هدنروص  

 «رونل وا دارا هدننروص درحم راہلا فاطم هدهبناس

 antl نک اسیرخا بول وا یہ. لوعف٭ تالعف رب الات

 رک *ورولیزاب اب قرەلوا تمالع هبهسک و رونلیقروسکم

 ۰ روناق هدایز هرو هسلا

SHمدروک اتش مرالوص یەجتاب مروس یراہب )  



 و E او

oyدیدچ برب :  

 pode دام 23 وق مدر دلوط ?Oe ا یابوص

 . یکی راظەل یوبق یبیتسد قبابوص BE Bath یراہہ
Lal,ینا لو تاق ر  ghا وا توا  

 ور یه 3 4( وا تمالع هردو رونلیف ح وتفم

 ٠ رونلق هدایز هحوتفم sb هسیا رحم و رولیزاب

 مدادلا هاوه مدرک ههراش مدن هر وا و) کک

 هہراق هرونا و یەہدنرا 4ل - ( مدرا و ه وف مدشان هب 28

 0و ءرلظفل 4 ورق 4ں ی هاوه

 غفل E 2 ردهلهج و و هدعاو <a هدا چم

 هرولند eS و ییدنک و رولک نوت هنر اب ot ll وفد

 و رولک هلا نو ہللوب ید bie لوعضم راتراسشا معما
 و زر ونک فاک sleet بلا لو ورولند یوش یو

 "ض٦



oY هیناغع دعاوق 

 لرازم
as"رد ەدنئاب  

~ ys 

 ردح وا رد ربعص OV وط یدر ثعما ی ریت

 ی نس وا هک رد را ربع Sy بطا_ح و تا ی۶د

Jabسس رانا هدنعج ردن  bpرولند  Leaوا  yلوا هش  

 هن fam ثكملكتم و بطاحنوحا aes اكعد و زول رلل و۶

US رول دا Jy رازس Goa gle she (J) جد 

 یک یراقدلو رح و ادّنص gad درج راصد رص وا

 هنادا رب یطما روا طو رارول وا ید لوعفەو هبلا فاطم

 رولیدہا ook ۱ نو رب و رونلف 'حوتفم ہدقدل وا لصتم

 هلا لوح هم

 کا

gaaهر ل  

ol 

 یس

 نا تا
 كا



ofدیدح ٹر ار  

 مزال pies یر ab وا تاک Xe دوخاب نت

 رولتد ممد رص تولیاللوق رسعحج م تے bing رولک

 تم هکر دوا تیناسنا) هکدت راتوط یتیرب مہبم مساربو

 یس دتفرعم و ره هک ردل وا تما و (نیس هلس ی ردق

 ۱ یک (رلنا) و (لوا) و (وا) عقا و
 اتوا 3 21 ۳ gid وا نام ہدل وا با و

 ےس سس س

BY pei 
 ? gle) ypردهدناس

 عجار هلا فاضمو قحال هفاضعم یفاسضاریمغ

 یراع ندنفابضا تادا كملا فاطم وا رد رك نالوا

gia olتلالد هتفاضا هدنروص  OLLI ردیفاضا ربعص  

geeهروک كهنلاح كہ لا فاضم قاضا  waleتطاحو  

 as? ety ge بئاغ هکه وش رولوا یریض مکتو
 ble رض هلا فاضمو رولوا ce? Uk یفاضا

 ٭رولوا ?pes ملکت سدا Ss بطاح Fo وا هسا



 ۵ ۵ دناعع دعاوق

 نالوا تمالع ههرسک یفاضا pc هدناروص با

 ناب هدنلصف تفاضا ba ۰یک یرما Gil ردنرابع ندای

 د:فرح ابو الما فرح هدنرخا كفاضم هرزوا grad وا

 یسیلاو یسهناخ AN رونلیق ہدایز نیسرب anal روتلو

 یک
 ردهلهح و و ae هدلاح یعیدل وا عج فاطم ۱

 ٠یک یرادمان رما كنا و یرارما ٹن

 هدن ریبعت یتروص بئاغ ندنغیدل وا كعد باغ رلعا

 طا و یرما el ہن ہو و ء۰

plیس همان  L93 و یرادمان ما  CISLیراوہق اب یسوف  

 ٠ رولید

 زفلعمج یفاضا ربط اما رونلعج۔ aby اضعب رفاضم

Wyالث هدنونلعج  og BUSH blهلند  pe?كنفاضا  

 لرش كنسهلج ینعی ردح كفاضمەخو ردع ج

 ردکعد eles dy گكنر ره ےسفو ردکعد ey oN ر

E 
 عج هيلا فاضم هدتروص بئاغ كلذ ىلع ءاش

Baiراو نلاح كرنا و زوال وا در ناکا  

 ٠ رولنہد یمافص

 رارکت هرکص ندکدنلعج as ۶ مسا رب طقف

 هاستشاو هدنا ندید وا راس یتفمج 0۲



 دہدح بس ر 8
Jy 

 (gra وا قاغا اکا ہدنتروص wil oe هنفح هے و

 ۰ رول وا اج ae هلا ( را ) ثنفاضاربمص
 یک یکیدلنند یسهعبرا فارطا .deb وش هک تن

J petهو یکلوا و رولند جد یردعبرا فارطا  

 ۱ (ob وص Mls قرط ترد كتسهلچ لعاب لوا

 ۰ رول وا كعد قرط ترد ره

 (زک ) یعج و فاک رغاصیطاخ درفم كنیفاضا ر

 وک ee ) یجو مم ی ay رکو

  GALSهجو رپ ( FSرونلوا رب ٠

 لدم  AUS 2 POLE = Sie eae Neزعاتک مز

  eeما مرا جام لا

Me كفاضم نانو ac, یاه هدنرخا 

pak مهناخ 0 

 نالوا فلا هدنرخا

hse مابوص Shyer ٹک ابوص 

 نالوا ان هدن رخآ

 تک el ایش ٠ کیدقا

 هدیدرفم CLE cs هنلاعسا ترک كنظفل یدنفا

 ۰ نمدنفا مدنفا قرهنل وا فذح یمای اضعب هدنعچ و ایڑکا

 ۰ رولیزای هد روص



 2۷ هیناعم دعاوق

 نالوا واو هدنرخآ

 نم وبق موب زک وبق ٹک 53

 یرکیڈو ملکنم یرب ہدیولوا ددعتم هيلا فاضم

Ubleرعص هفاضم هل وا بئاغ اب  boرول وا قا ا  

Sasمنبو كنا دوخای زلاح مب و كنس  AL۰رولیئد  

 ری هسیا رول وا بئاغ یرکیدو بطاخحت یرب رکاو
 ۰ رولند Me كن و فا مک دت رونل وا قاحا بطاح

 درحم نع رولوا یراج هعبرا لاوحا ہدفاضم
 . رولوا all لوعشو 4 لوعو all فاضمو

 ےس

  GAرونلوا ناب یتاہجورب ٠

  cae eesندا ناسا

 باغ  He geیرللاثم

 هلالوم هلو . رئاٹفانمف 0۲

asl gh dal . قررعا 
el 3 Lb 

 ہوم Bal le و 8 ۹

ey cyمج مزک یا یک وا  

 یرللاثم ملک

Ah رهنما تا ا ae 
aoe eeتک  eelهه جا  



EE ۷٣یٹ 

dy oA 

ressرلل وعفم و فاض  o>نال وا ۵ مک اع  

 فرح هدن <| ۰ رولت jb هن ما ین ما 2 هلا فذخ اب

 ۹ رونل وا Calm ایا L 9 هاا هدرلنل وا لاصفُا

 ندرلنل وا لاصتا فرح هدن <|

wileكتر وص  «ee 

 میل elt ACES ناک

ir ieee 

eee اکیا SAS دا 

 روا  a gOS > AGESمع
 رجاکس مناللری 

ENE Ea یا كعاتک els 

  sessعج هزعاتک یزعاتک تکی رخ ات

 اضعب ? ysكلام ےک ەت ۰ رونلوا فذح یفا ضا

 مهروس نفوذ  ellisنیردق كفوذ  daleیقوذ هکرولند

 لرعو كللابقا یلومو ءردكعد ینیردقو  ayنوسلیا

ole ملاح ےب كلفو ۰ ردخعد یرعو یلابقا هکرولنید 
 ىدا ناشر موکفاو"  Sy sksیزاکفاو یلاح

 ردکعد «
~ 

 ماکو بطاخم ربط نالوا هيلا فاضم ایڑکاو

 مکن رونلوا اتکا هلبا قاضا ریعط قرەنلوا فذح



 ا هباغع دعاوق

 ءاشک تانک هدر leds lose DLS كنس

 ٠رولنہد

 ?ps هلا اقا fem poo نالوا هبلافاضم اضعب و

 وا وا كزس وا كنس Pad ۰رونلوا فذح زایفاضا

 یک وا می

 قحال یفاضاریض ید هلام ضعب یک راعسا راس

 مدنک وک كونك co gts شنا ۰ رول وا

 L 5s | مرزهلکنم د رفع bad روند نم ونک ملک م و

 یس 4 كنه ) و ) راو "0۳0 ندنس 7( كاد

 ۰روند Grab زکر ایغنق دوخای یدتیک زکچاق و

get ( Leaثنظفل  glaهلا فح یسهتیعر  

 ۰ رولیز اب ہدنتروص ) یش )

 ےن

 هبلایاصضم * یصخ*درغط 7 هدکدلند یماط كم وا 7

 یققیڈلوا Glas هب 00 یاضاربمص (كم) و

 فاضم اکا ماطو (ad فاضم ید ہلتب سن هماط یک

 رولوا ای یسیفاضا ریعط كتفاسضا یجنکیا ویو رولوا
 .رولو عوق و تافاضا بت روصو ان"



 ماط درذقت Fe alo یر ان pb رخ SS | وا ےب مس

 يلح بهر ٠

  neتفاضم مھ  aرولوا هبلا فاصم ۰

 ج و ںںمھچیمہھس- سس

ansردهدنناب  

  1 JS) 37 gureقرەلوا قد هر فر طظ هکر دیقرح 5

  ineرول وا عاق غا ید  S25هیوشراج رازاب یهدوا

 وف ازا ن نال و امد ها 3 رولند 5 \ وا  cleoرول و وا ۰

 ګر روابالل وق Goal al د رعد (lels ob وص و و

 ۰ ردندلیف و ید یادتاو یلوا نالوا تشاتعم

Bore قرەلوا قح ال هلا فاضم Lae: 
 هلا (ر) و رولوا مماق هنماقم كما یک راتفص فوذح

 رواند رایکم یک ال ۰ رونلعج ۰

 رواک ( كن ۳ ہنرخا ه تک ہدقدل وا هلا فاض٭و

 ۰ رولند هتک رانم تم ا ید هدرلنا

 5 هنل وا سایق اکو کج یر ا دعہص اس

 ربغآو رولوا قحال Fo هرالءف اضعب ( یک)
IS >تاب هک هثثرول وا لدبم هنظفل ) ی ( هدراهدام  

 ٠ رواک هدلعف
 و وه سس

OE 



 ٦۹۱ هیناغع دعاوق

 4 ۰ ت
 رد هدام ga ی

’ 

 تاداو قحال ہریخا ءزج كرد مسا ٴہج یسن ربیع

 ہدنتروص بئاغ ردقو یئاغ رانو ۰ رول وا Ge ندطبر

 عاش رانا رد عاش وا ٠رولوا نغم ندرانا طبر تادا

 ٠ یکرارد

 یدنفا نالف که ٠رددنمکح یئاغ رم ہدنابوب رلم“ا
 ۰ یک ییدلنہد ردرعاش

 (زکس) یعجو ( نیس) ble درفم كابس رک

 رس نیسشنم نس و E oe نیسناک نس رد راظفل

0-7 

 رولیاللوق قرەلوا زسفاک بطاح عج اضعبو +

peیس  Le ig 

 هلا AS ام AAs ges 2۳ راس ۳ AO درف» اما

 هری متن oy اس !<b 2 ید هدنشیکنا بول وا

 سیا رحم رکاو «یبک ربتاک .y Bey رونل هکر ح هلا

 Fg زبادک عادک زہد زر مدن نب رونلیف ہدایز اب رب

 ٠یک نیم
 ۱ سی 1 یر 7



 دیدح بیر ت ا تنا

 نابم ینیرالعافو قحال ید هلاعفا ضعب woe رض

 رواک هدلعف باب یلیصفت .رولوا

 ساجزصت
 ردهدنقح لعق راع

 ینیرللعاف قرهلوا قحال هلاعفا ضعب قحا یلعف ربعض

ess CULE dy Gs۱۳۱۵ ات  
 EF دزا و تک ak رونل gle والع 3 2 ک1 ہدنعج۔

 : یک زکیدزاب

 BE ہد Jak ی ہکرح فیفح عج و وم < 249

 f قدزاب مد زاب و JAK مدرک + ردفاق هد Jad aes رغآو

ves ۰ 2باب  seals۰ نرو  
G 

AG 
 هر داد لم ele ناب زارع سواق

 2 ی

 & هرابع Loy La زاظطالل وق ات Le یرع

 ۱ ۰ رواک هدنسهرا

 ۰ رونل وا نام هدنص وصح باب هااشلا لیصف

e?سس $>  



 علص
 ردهدننانب یاسئاو ٴقفونص 2 رالعف

 كنامز جوا Med هرز وا goad وا راع هدهمدقم

 ءرایا ہدافا یتعوق و AAS و لاحرب دوخاب ,esl هلن رب

 شه هدکدلندقج هب وروا رویا شمیگ یسەبج الثم
eeeها  OSا عرف کتا  

eatوا هدقلو عوف و هدا نام كا پاک كڳ  SRN 

 ہدلبقتسم نامز كنتیفیکو لاح قم و وا ی ae G74 و واو

 ۱ رسا یاس تم تیک و ربا هدافا یتغحهلو عوقو

Gey slyراتیفیکو لاح یک  Seerیراتفص كناذرب  
 تلالد abe 5 رللعف و ولد لعن لا

 ۰ رول وا نصت ید یدانبنا هلعافرب , یک یکیدلیا

 رلفص و و كالعاف کلات نیستم وا ضرعت هنامزو

aflنالوا ع وضوء نوجا تلالد هنفاصتا  Jalتافص  

 یک همزاب یحزاب نالیزاب نازاب ردهقتشم



 لی دح تتر هر

 ردرد صم jae نال وا 7 نوا ت تل 4 لعق

 یک قمویوا قمزاب كگ

Je aتافص*ل رک و هرالعف 2 رک :یردصم یانعم كلذ  

 یقتتم ندردصم یسهلج ندنغ؛دلوا ۱ هداس هلدس) 4 هعتشم

viel۰ رول وا  

 هردصم و لعق عرف 4 هفتم تافص و لعف تادهرالعف و

 ر ولند لعف لصا

 کت. اذان یذحام تنسهلج ظفااتسح اما

 لو ففحبولوا غص pole ما هدیک رب ناسل

 قاغا ( قع) هنرلنلوا DS رح ربغاو (CL) ہءنرانلوا

 فیرصت هلبا ais هراس روص و رول وا ردصم هدقدنل وا

 لوا و رول وا نر تام رالعف ع رف و رالعف تاذ 3 4— وا ۱

 ول دعرص ہرات روص

 : pore هاد نم و تادرج هل رامتعا هلصا ا رالعف

 ۰ رول وا

 < antl قو دناز فرح adel هدام هک هل وش

 هداز نوا ییعمر ر کا و ردکعد هک ره وح هکر ولید

  pesرولند هيف دب زد ها را و فرح ۰

 ترابع ندفرح كت یرهوح رم یدانو b تادرح

 Gal ینعی DM دوخاب یلقرح یکیا ge GE bs رولوا



 یتعی یماخ ابو یلفرح ترد ce یعابر دوخاب و یلفرح

 و رول وا لقرخ شب

 كعد E DD Gil ase ندرل:دارف

 ۰ ردترابع ندنرادلک یموب cle قموق

a. jae eas! ا قەالراعصا eo pone 

‘sane 

 ندرنو هلغل وا یعاعس Fs عار و Gy اش

 ۳ تا ALS لیذ رانل وا دزنایز ۱( “ا 90

 و ول وار و ۹۲

 تراسبع ندفرح كن یرهوح bab الا هج ور

 اد یک gil وا te عبطلاب ہدلاح gral وا

z=فرح  Atl۰ رول وا دا وم  an?ںیم اک 4 4یع  

 فلا ی وا فرحرکاو + یک قزاز ولی زاب لا هرز وا قل وا

 ههرسک و ۰ یک قلا رو و یراشا دم رزوا هسا

 ,led ۰ See cle وای زاب اب هرزوا قلوا تعالع

lea۳ فدح ابو  Eیک قدالصا  . chase 

 وا ا )و وقف 4 ص gest ت تا وا اپ 3 وک هنعا ونا جد

Ch jl۰ یک ق هروط قعروص  

 رولک هدنسهقرا یربرب هک رح یا ندعور هدهلک رب و

 قحانایو قماشایالن ۰ رونل وا فذح یسیکل وا اضعب هسا

 ۰ ردزئاح قلزاب هدننروص قعتان و قماشی



 دیدح بدن ر : ا

 رولوا نکااس ایڑکا aT رھوج اما

 یاه كسا | هروح ves یس هکر ح تول وا دارت اضعبو

 ac و رولیز زاب انەسیا oe تا Vase | ہفت ?4A و دکتر

 ندنغیدل وا ض a le ۳3 jase نالوا ا هد هک شا هسلا

 ۰ رو و 20 تب با ( \ هدنرلیقت و (ی) ہدنرفیفخ

che را 7 1 

9 

 02085 2 ی تر ولون قا

 ندنهدل وا لارعتسالا رشک یراظفل ث كم هتسا كم هاب ا

 - روص كعساا كلا | قرەلوا زساھ نوخا فیحم اینک \

 ۰ رارولیزاب هدنن

 cal یر 4 وا اک jae یک قعالعا رلیصعد و

 ۰ را رازاب هد روض

 - انا ویط دلراذ وب بول وا هکر ح عو Sg الدا فورح

beat wlse| E۰ ردق وج یراق راتخا  

 تارک اعد كعروب قعروق كعریس

ag?وبعم  AnDدلا  Sealeرا 5 خر دل وا ۱ وا  ge 

 ۰ ردهدعل زاب al | ان اتکا هرز وا یکیدلک هل وا

 Cbg < ضع) ہرانا بول وا تادرح رانوہ هتشا

 و ونلق ناب ه لررص yor لصف



۷ Arle دعاوق 

 یدعتمو مزال

 دن ?jo یدعتم و مزال الوا رالعف هل.تهج ینعم

 Bl ژواحت هرخآ یلعف كلعاف هک هلوش رارونل وا مست

 لوا مزال الا و یدعتم هسیا

 ارز ۰ ردیدعتم قمرف یلث و تمسک یدغاک ال تم

 ر داو یا as نالی رق و نلیسک کل دل وعفع

 عت وا لتعاف رانا ارز روم 07 ٢٥
Ceeلعاب ۰ ردق و یز رات نس شد وا وا  

 Sas ۰ رردہا قلعت !(ap لوعفم طقف رازالا هب لوعفم

 ee مد هرب نال

 یننلیغ و لاح كلعاف زکلاب یکقمویواو كمدنما اما
 لوعفم 024 و رونق gb هم لوعفح هن ao نالوا نیبح

 ٠ ردا قلعت ههیلا

te Ssكل  Sb Gb emردا قلعت دم لوعع  

 لوعف-مه (ge لوعفم مه ینعی هل gece یکیا یرلیضعب و

 on كمر و ه هناخ هتسو یوتکع jal قلعت ههبلا

 یکیاودماع و صاخ dager ینعم دن رالعف مولا ىلع

as?رارول وا مسقتم . 

 تیفیک ص وص# رب دوخای pil ص وص رر صاخ لعف
 ٠یک: قموبوا كموب قمرف كسک ردرالعف ندا ناب



VA!دیدح بارت ۱  

 وا سش al رہ سا حیج دوخا هلاعفا عج ale لعف ,

 1 قلوا و !Cle ردرالعف نالوا

 ید قو Cel ۰ ردیدعتم كعاو مزال قلوا

cls |ردهنانعم  + 

 < 100 5ا كاتم دفاع لاعفا
 5 یک قمزابلزوک ا و نابایو نوک یلتعرس
 .si ل وا و ردنا ۳۹ هلا A ل °954 1 یرایدنعتم

 4 Fe gis » Peepers.) yea تادا هب لوعفد

 4 ا ملاک ۰ یک قهزاب E رول وا

 لواندنا ee رول وا قحا 4, ےيم“ ا "هاچ (قلوا)

 Ja | رخ و ادب

 هلا  By wyرول و وا ی ؟ لعف ر  Sees a ۰مدآ

 یدل وا نک و  omeیلع ءان ( Eهدام و

al وا لدد i= ۰ رول وا لی وات دارا ال یا وت 

 لیدو رولید  ahdاضعب و رولیر و یمانعم یحلیوس

  alقل  OESو  aSقو اج رولس الل وف ق 34 ٠

 یحال هب ها ا گز ااف قل كا كعا

 لوع4:ید اد دہ ب وہم یس هلا ریخ طعو ر رول وا 4

saeکک نار وتر لو 3 نیوتن ا  



 ۱ تم ae 2 ا ایچ

 ail 14 دعاوق ۱

  4 eتا ید  errr are Py 7درح

7 jhe DRL زان كعا ۷۷ 

ia) 3?ا لصالا نک  N Eلاعفا  

(danceهدهسلا  | zi L 5Sریظعت , | ayes clsتنا  

 yee ۱ ae 5 RS هرس Chess مح 4 ر هدنهد
 ات = 2 fs شاید

 a E نال وا یر لد وصف ;as ولسد بو م)ف لاعفا ٥ رالعق

 ۰ ek دلا وحا نال وا ص وصح هلو هم له شپ

 رخو رارول وا قحال ه هيا Be جد رالعف و

abilرت  galesرول وا ه لوعفم ہرانا شد ادتبم  Aas 

 : یک لک قعاص هدکدلید مدناصلفاع یا

  5 isteق ۃرەنلوا مدن رالعف  ( A pedaهک ۱

aids تر She لوا 
1 sl 30۵ تن اما رو ولید ردلقاع و ےک "مدزاص 21 

a م دن اص یل 

 لاعفا به kl دامتعا و دع و نیم و عزو نظ

 Het یآ رو قعاص دنسانعم طا رابتعاو AS ٭ رپ اکا



 دیدج بر ۱ ۷۰

cs |۰ ردنکد د ودعم ند ولق لاعفا  

dleیهش رب یسیرب رونلوا لامعتسا هلهج و یکیا  

 هدر وص و Kk داقتعا تپ فرجام هلا فص و ر

 مد رول glo وا ما ترا هک دن ۰ رول وا ند ولق لاعفا

 2 رواید

Bete لا eas ده yee ےہ XG کید 
ESE J «=جهت + و  

 ارسلا كنا ن تک هو رول وا ندنلسف dle رک وا و

 .لاعفا هد ر وص وو رولند مدل ندروط یهدل وا

 ۰ زال وا < ودعم ند ولق

 هچوو جودو

Bh be 
 ردرئاد دیا دم

feهک  aتادا  aadدو خاب هنکاس ءات نالوا  

 ۰ رول وا یدعتم هل وعفم رب دساا مزال (ost وا ۱ (ر <(

re 7 aneهل وعفم یبا هسا یدعتم هل وعفم  

 هل وعفم ییا :BS او وو وو وا ۰ رول و ها یدعتسم

 . راعشا یو 7 و كنا ارجا ال ءِ 2 یدعتم



۷۱ al دعاوق 

Ny de, با ah ide ae’ as یک كم ءردنوک ردا 

۳ 
 ندفرح رب هک رهوح هک ردوش هدعاق ہدئاب وہ

 GLA (رد) نوجا sks یھ یار فا و

 ا كمردد روتلوا

 رح رکا هدردقت یعیدل وا ہدایز ندفرح رب اما

 كسا كمهنسا «رونلوا قالا ات هسدا لرم یرخا

gee 11۰ یک ى ا  

 رونلوا قالا (رد) هسدا نکاس یربخا فرح رکاو

RSیکق عزدلوط قلوط قم ردروط قمر وط كمر درگ  . 

Laهدلاح یعیدل وا ہدایز ندفرح ییا هک ره وح  

 رول وا قاطحا اب هسا مال دوخاب ار یرہ خا فرح

 ک ققلراط قلراط قمروتوا قمروتوا

 رب كن هلک نانلق یدعتم هلی ر ند ەہدعت تادا یکیا و

 enki هد)اح Bl وا نا cw رولت یدعتم lao هره

 یک قهردنروب قمردزاب رونلوا هوالع

 كن ya ققوق ققراص یاس Ba) Goal وا ذاش

 رولک GES GE be قعاص GET al ات یری
gob,فاق فذح یسادعتم 7  abl٠ رواک قم ردلاق  

 ییدلنہد كمردما ہدعاقرب ہدنسیدعتم ’Chuva كعاو

 رولند ید كمررما ہللا از یک



 دیدح بیر ۱ ۸

 ۲ تنش نما (eles) ge قعرا قجوا كما

Eی او ند  Eقع .وط قع رط  

 ہدنرایدعتم كن رلهدام كج یک كمك Geb قع وق ق٤ وط
 كمرحا لرەنلهكرح dab ہللا فذح ىلاد كنظفل (رد)

 كمر قد yb Che رشیآ a | nee ot قم

 قهر درج جلف رسید ق 5 رافیح تر rok el aie روس

 Gath وق قمر وط قمری وط(قەروغط)قەرغوط 1

 ت «رولبد تن یک cl) ) كمرک ومرح اق

7 

are DS وج قد 5 

 تحت قعزا ا قره وا داش یک کد هلا (رد)

Horeروک جد  

Joolsكن  tarsهدعاو 1 یر لب  

 رول وا هنسانعع تحصم ey gad gy ےیڑر كمروک
aolكمردروک هدعاقر یسدعت  ghکک و +  

 Che jue Pai هدنهاعم یسدعتم هسا رول وا هنسانعم هدهاشد

 ٠ ردکمد یا را دو رد

Cbs) UEترک را داش ید هدنسدعتم  

cS (۰رولند ) كم  

 ۱۳۱ زا Sok كمردک یی كطفل كك

 « رولسد نا هدنماعم ناععس elt لقنو a اما



 ۷۳ هباخم دعا ءق

 4s سم دانا مال

 لعف ر هدقدنل وا GULL هحوتفم مال on 31 كعما ر

 قره وا تمالع ?vat و رول لصاح یسهغیص یدعت

 رها هو ر یاه :ot ۶ nee فرو هدعاق رب

 .هلرک ۱ قمالل وب: كم هللت ۰ ر زان فلا هدنرلنل وا ۳

 heals یعاللوق كمهلشبا ۰یک قمالبسماق كم

 ردندلسف و جد قماللوب

 (’ac یاهجد ینیرانلوا IS رح ربغا LS ضعب

 :رارازای ہدننروص قم ەلیستاق قم هللوب هلا
 نفح قمالوقوق قمالقوقو GL pe قمالربص

 * ردیف رح قمالوش وا قعالفوب وا و

les as Ps هل سە g As هن si ءاب هرات 9 Cas 

Pal pal hal S| oe ارم و 

 + (ght وفهدنماممقع ردروا رکا جا كعلرک اوقمروا

 هم زال لاعفا ضع

 لوخد هدقدلوا قحال ہرانامز ےسا هحوتف» مال وبشا

 ee ول وا مزاللیف |( تار ا
 لصاوو لضخاد هحابص و هبهصک هک یک یدلحابص

 ۰ رول وا كعد یدلوا ٢



 قسم بت ۱ ۷٤

 رول وا مزال لعق (fo ota وا قحال ها وصال دک

 ا: کیا و قیا هک یک یدالغاح كم هلکیا .كم هلفقا
 ا
\ 
 ==! jake كعا

 ثتمەدلکا ۰ رولک <_A 9225 لاد 23-2 7 مال ہدنرابعاب رو

 ۰ یک یقمادرغنط قمادرتاح

 هک یک Pap at رول نوحا هاش <A 9225 مال | دار

 4ذ tls و ید یقمالواق ۰ رد ics قعارصص ی

 ۰ ردکعد قل وا یک واق

 baal aS رول وا دید ust هلب ون اصور ید یس

 ردبا لیمو راغا هفرطر هکر ددلو جدقماسغا ۰ یک

 Eb یک کج نم Se CIT. Go قلوا یک
 و لند thd hl eae طق بول وا هتسانعم

 قماسوص رول وا دیف» یتسانعم حایتحاو وز را Least و

 یانعع طف ردندلسشو جد قماسواط ٠یک كم ەسذوتوتو

 کا د ا تم یواط نالوا یسمزال

 اه لا 1c Bowe و رلع عد هنل وا تنش ress و

 تءروک زا هک یک قمهسغوح قمهسزآ ۰ رول وا یدعتم

 ۱ . ردکعد كمروک قوج
 ALY دع hus قرهل وا نداسف و حاد il هسک

 ۰ ردهدنسانعم

 یس tree (لاعفتتسا ) Less هدماعم ول ند وف



 Vo هیناعگ دعا 93

 كحیک ین 0 aes دک یک راغصتسا رولنالل وق -

 cls, 27 ja لافتشا كل E ردکع 2 كمروک

 ۰ زد هنسانعم لا As فروخ

 قافحسا 4

 ۰ ردیعاعم elle هلھج و و كنيس و مال

cles Lowرارتسا  asهوالنع ار نوجا تلالد  

 و ید Cle موس ٠یک كمرکس ند ( تیکس) رونل وا

 لورم ’gio كعیدس نالوا لک

 ۰ رد روح و

 elie یانعم ید ہدقدنل وا قاطا دنا وصا ار و

 كمروف وا بول وا ترابع !GARE فا هلزغا كمەلف یا
 قداح قمالغاح ۰ ردہا ہداقا ید را رسا تالعف وہ ةا

 ۰ ردندلسفو جد

 قره وا یقحال !ee ae Neos اضعد و

 (Lb) و تمربک ند (AL) رول وا لعف رعشم یرارقساو

 رددلسق و جد قمراوص ق sige یک قمر رابف ند

 ےخرت ہدلاح یدل وا ہدایز ندیکیا یرافرح كنه و

 3 یک كمریلب ند ( یللب ) Dens ند ( ریس ) رول وا

 (یراص) قمراغآ ند( (Gl رددرطم هدناولا هفیص و

 قمرازف هلا یخرت ید ن ۰ یک قمرا راص ند

 و

 مزال لعف ہدقدنلوا قالا هنکاتس مال هراتفص



a 
the 

|S. a ai Be ok eth elوم یک  Rte, dRزن  

 Sl یت یب 0 ہہ ۲

ee ۱ ۳12ھ2 ا  

 قملاغوج لا زا ۰ رول وا لع یتسانعم تروریص قرەلوا

 ۱ ۰ یک Giles قلثرغوط تارک ١ قلراط

 pea مر ۰ دسا رونلو فاق ا فاک ہد لت رخا

 اہے ےن 2 سویا GS 0 رو تا یش حد تہ و ۰ cle says ٦

 تع واطم 9

 -۔ تنی عا لویفیرثات و لعق رب تالعاق تع واطم

 Ge وا تو AE نو هب هيلص ا OL یسهدسعاق

 ےہ

a 1 MS gw + SOS. oe هسا EE یرخاو 

 ردذاش قفل و ند GE) وب
 A اید هرز وا قابا زولک مال doy نواضعب

 ۰ yoo 23 رود ںد ( قعاتروق ) قلکاط ند (ققعاط) EE ی ee eon ود ,lel“ + ڪا

 snk rae ۰ رولک نیش هس ر نو اصعد و

 ۰ ردندلسقو جد GL .یک یورو

 glk دعما رب اه ا نو هلا هح gla مال اضصعد

 de ردص كل وا رول وا تع واطم تاداو رول وا

 نل as رول وا قحال ه (fans eae و ۰ یک قعالیوخ

 قعالشوخ Ae ییا رولک نیش any نون اضعبو «یک

  ae Yaoیک ۰



=e le 3ئ 
 ا  Poy rhsددو 7

3 4 

 س تست رسم

  Veهام ۷۷

 قعالصا و كلج ۳ Aer یک و كفروا 01

 ۰ ردیف ge ab geal و 4 at الیصاب

 نوح ا هبشن و فاکت نیس  دوحاب نوت هلا مال صمد و

ohھم ی لب د روشل ماش یدنفا نالف هک دن ۰  

 2 ا!رعاش هدلاح یعیدل وا cod jad تعط نعل رو دنا

 رولوا dies روالابج توشیلاح Kh yn رعد a وو

 نوحادیلقن هک رد هدک داند روبشاکن نالف كلذک

 + رولوا كعد رودا فلکت

“Lig ہدکدلند یل نم دوخاب abe CNIS, 

  cnرول وا كاعد: یدل وا یک هر دوخاب +

 ا رول وا رش یررگم ل ا 0 .01

 تتلو ”ies eo . ردکعد Osu تداع هل ۲ هل |

aS See 

Gan نوجا هداقا یی ا رالعاف ددعتم ہدلعف رب 

 دساا رک اس یرح ۳ نوا یا هشت اش نبش هب هیلصا

“3 Siac We] ۳ ۳ Cee هر ول هک رح 

 داش  Godelهلفذح كنون هدنسهدام قفلوط

 قعسامراص و یقعلوط هلیسہدای ز = ا و قمراصو :

 Akin ق ردنل وا قاشا نشو مال ۵ jel اضصعد و رولدا

 قىشاناي ٭ یک قمشالزوا كب لدغ . رولیان تک رش

ic 

۳ 



VAلر لح تت ر  

 كڳ هناب ناب ینعی قمشالنأب peel هکر دندلسفو ځد

 ٠ ردشفل وا Laat هلفذح كمال بول وا

 رونل وا هوالع هدعت تادا اضعب هتکرش هغیص

 ۰ یک قودشالزوا كمردشکج

 نا ضا هنر وص یک ر وعلص یار ناک

 ندیکیاوب بول وا نینئالانیب تکرش یىی وا تروص رونلوا
elas)هلا لاروع یرکیدو  Leادم هلعف كلعافو ر  

 ھ0 ee Wad لو یرف ء٣٦

 ربا اب ےک رام ا

 ۳۲ oS یک ولا و کت

 یدشقابو یدلوا لاصو یدنوا Ga یداراب اکا هسلا

 یتبدل وا نوفیوا ههسبلا جد كنا bee بول وا كعد

.1 

 ۱ ضر ا هلع نالف ی تک قعتانا 4 هلکسا قباق

 ید BLUES < کو طو لوث اک و وا و نو دوخاب

 ردندلسف و

 تولوا deb قباسلایاک یرب ندیکیا لوا اضعب و

 ۰ رونلوا مدقت dll (4b!) یرکید

 کل ود نالف و یدشلیوس هلا میاب be لو دی

 هلا رایچابعولط رادیطیص و یدسشتوط al تل ود نالف

 Be هلا یلجرو راولتج هلاو یدشک ید بوشک یس



v4 gle دعاوق 

 «رولید یدشو وا هلا راولفج هلا ولجرو و رایدشا ضش وا
 -یلپسع ك Mele ہدایز دوخ اب کا ہدلعف رب هے ا تروص

 . (yaad وا هدافا اوشا قالطالا
 GIA SL یسیلاھا هلع یدشکح هج وق یراق هک هت

fapرا رايد شوي وا راب د شل وسا هدب  paredرولبد . 

 ۰ رول اللوق یس هعیص ) dele ( ہدالوا تروص As ع

AG ihهعلاطم و و ردن واسسم ہزف صمد زمدارا  

 pol هلحادم هشاو تل ود نالفو را کر راک

 ٠ رولند

 نالف و یدتا 4 رامعم هلا نالف سسر نوع اذکو

 ٠ رولند یدتا ه راح هلا تلود نالف تلود

 رول الل وق یس هعیص ( لعافت ) هد دات تر وص اھ

 لود ردلخادتم راشبا و رد واسم زفرصم و دارا وک وما

slsتسانتم یرهلعاعم و قفا وتم یرابآر كنهدهاعتم و هر  

 ۰ رولند ردیلل وا

 هدب اف

 یمیدلوا روع#* و گل ورم cast هلصا رداصم صع

 . ردلمعتس رعب ندنئاقتشم ہدلاح

 هلا ات یسیدعتم ا اب (eon روح قععا هلج زا

 . ردلمعتسم قفیصا abl نون عواطمو قا



de فار ۲ ۸۰ 
Sse و 

 Alb ید ا قعانود ك ین كعرکیا
Giaیرللصا هک وبلاح تول وا ع واطم ہلا نون و  

 ۰ رددوقفم

 قعامرط نال وا ی راع واطم ب ویل وا لتس قمامرط و

 بوم a) gol رط و

 هنسانعم كعا لص و 2 یم ای قمالواو

 ane تع واطم قحا تولوا روح: ہدلاح یعیدل وا

 © alae قعتالواو قعالو وا نال وا یر هغص

 نا اہ کو عا داظفاح ۰ قع راب ٹانک

BS Nie Big rap ©.وا  Ne gdبول وا روڪ هد  

llیک راب نالوا یرلهعص تک ںیہ و اس هات  

 ۰ کا ںی تاک 5 سراب و

 Mle لدل وا هنسانعم كعا Sol go sb CUS و

 0 ها یس راک هتسانعم هلخاادم تولوا روح

 + ردندلسو جد Ne 524 كغ رد ردهدتغ وا

 الس رد شم وا ریبغت ٰیمانعم TR ضد و

 لطعتشا هدلاح gist وا كعد قعاط ا وا قسم ءالاب وا

 ہی باک ae pe هنسانعم

os ESهتسانعم قعالر را و قفل رز  

 یرلارو SMe هدننسانعم قعماراب هدلاح Zl وا

 ای ا هک هت 5



 ۸۱ هیاغع دعاوق
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 ہک

 ردهدنفح یفنم و تام

 انا رک هد الاب رد رالعف نال وا یزاع ندیه ثادا تدثع

  guتادا هنسهیلصا هدام  gsردرالعفنال وا قحال ۰

 كعدنسا قعزا كملک ردهحوتف» مم ین تادآ ہدرالعف

  DE gels.یک یغوفوا

Less Aah os gudیاه هسا یهکرح فروخ  

 زان Clase هلا فلا us| SS ح ربغا و هلا هع ر

 ید تا هکرح فیفخ رایضعب ۰ رولیزاب ہدنتروص

 ۰ رازازاب (ods وص تاک هلا فلا

 ےس ے ےہ

 تلاباصت
 ردەدنئاہ لوهج و م ولعم

 Sah ge رولوا لوهح ابو مولعم. اب یدعتم لعف
 جان رول وا م gles تقوا رونل وا اب فا هنلعاو رکا

 هب لوعفی و رول وا لوې هساا رول وا aco Sahai یلعاف



  ۱ AYدیدح بیترت ۱

  cllelsتعالع قره وا عاق هنماقم  gateنیر تک نال وا تل

  meرونل وا ۰ ۱

 یش ےک و  eetچ یدل زاب ہ

  ceeا توکتسم یل ا ےک نا

  glesلوهح یی  akeردصم ت تادا هک ردو قلرط 2

Sada > aul جر و فرحر هعشب ندم ال قام 

 فلاس رول وا ه ورلع مال ر کا  allیدل وا ہدرالاثم رک

 و ری :

GS 

 نون ےسیا رح فرح ےک رکید دوخاب مال رکاو

 رونلق «والع ۰ Cite-یکقعوفواكعد قعارا كفتسيا

  Lessداش  Goal glنلیند , kM«رولند ید

doula یلوهح كنا طف ۰ زك لوھح ندنظفل Uhl 

 .رولبنالل ود ظفل یا

 لوعفم  eld۔:رولک لوھح جد ندرلمزال لعف نالوا

 نالف  aیک یکیدلند یدل را و د وخاب ید ۰

 تا اما  raeقلعت هلا لوعەم یک قموب وا و

| “3B لوهج ندرامزال نایمبا 
 ہدراتروسص یتیدل وا نج یرخا كنهللصا

gs! بول وا لرد Lea! یر هععص لوھح هلا تع واطم 

  a. 2هرونلوا قرف هلا

 د کاخ یدا را ینسارو یساروش مدا 2 5



۸۳ Alc دعاوق 

 یبش نالف رکاو رولوا ثعواطم هسا رولید 0۳
 لوھحم هسا رولبد یدنارا یش نالف هدنماش رایدارا

 ۰ رولوا
y CHASتعواطم روینلیوس هندنک یدنک مدا  

 ۰ ردل %94 یدنلیوس زوس رو
 تعواطم قعاقس هندنک یدنک مدارب تلذک و

 ۰ ردل وهم قعاعب هسالا و

 یسهغفیص تعواطم نالوا لیعتسم abl مال كلذک
Soهنرفو رولوا هاشم هلوهح اظفل  ablرونلوا قرف » 

 جاغا رپ هرو تعواطم كملکيد هرزوا قابا ,pol الش

 ۰ ردل وه تاکید

Ge eeeدا اوت دا  iissتع  
 .رونلوقرفهدننب كنسیکیا هجانعمو رولیاپ یسەغیص

Wsھے ی  CLOTدشدنک یدنک مدا و ردل وهح  

 ندیش ر مدا رب اذکو ردتعواطم MOT ههشوکر

 pis jai ید وا او ۲

 abl یرالوسهحخ Fo كراهلک Gls یدعتم هلا مال

 GEM g بوتکعو DEST تا الثم ۰ ردر یرلع واطم

 BEE و Cele و و تک 7 ماخو ردلوھج

 ۰ ربع وات



Agدیدح بیر ۱  

ests 

 لصتم ہثئی ش ر ندنآودا Jl نالوا هدعت تادا

 هد رطم هدعاق قل وا بلقنم ہلاد هدن رک دنل هکر ح on ولوا

 بولوا یراح هدعاق و جد هدرللوهح ate ءان رد

 هرولسد قلدوق وا قلدرابف قلدارا كد را

 یراح ٤ !boa Ww Gia دو ره وج هدع او و

 اج كعد قو 2 قو و | Le . ردساکد

eSهب دعد ءاو هدک دنل هک رح الارهح ور ۳ یر 15 تن را هلک  

 ا ا او رونا تلق هلاد &

 واک كل یک جانو كلدد

 وک لا رولو | alee تا رک | بتاتا

 or 2تا بسا ا رول وا هن oars 538 5 ات ریدو كلدا

 . رولک كیا
 ی وھحم هساا رول وا هنسا ماہ 0 ید 0 1 ۲ دما ی ایسا ا gs = ل

 ٠ رواک قلوب

 كعدا Zz یراعواطم كشراهدام كعد كعا

 .رولک كعدد



 (كم) هةل صا دای ہرزوا !weds نام هد الاب

 Che gw ۰ رول وا رد ہہ هدفدنل وا ه ورلع )3( دوخأب

 یک یف رقوا ترق را یر یا نی

os92 وا هظحالم جد یاس هناد ر  E PEE Ww 

 4 _تهح نان ردت رابع ندیلعف یاشعمر نالوا روصتم

Gleeراس طقف زامنل' عج و زالوا هيلا فاضمو  perl 
 با ماود E رولوا ربح و دم یعد درح یک

yeasردقمزان یزاب لزوک تعبص یلعا لا  fil 

REE 
US 

LSEش ول ۰ رول وا ید هيلا ل وعفد و 4 لوعفم  

 کد ور وا وا lhl oe us نو 4 bel ردصم وبا

 هک یک نیغم زا و و رول وا دیقم ینسانعم لیلعتت

 ۰ رولوا كعد نوجا یعيدزاب و نوجا یکیدوس
 هدانز (قل) دوخاب (cu) اضع 4 یل صا رد صم

 USE روک كلکءوب رولیند یدیک ات ردصم بونلیقن

aeیک “ 



 دردح بدتر ۱ ۸1

ac یاههنرار 554( وا فذح فاق و GE lease 

  pileردصم بولیر  gasوہ ر ولند  ag Sereهمراعش

 یک :

 درج طقف رازمنلمج ید نیف و یدک ات ردصم

 جد هيلا فاضم یک یرفدل وا هبلا J gate و 4ں لوعفم و

 Bi ر SSS شو كناسنا هک ےن ررولوا

gli’وقوا قو یسهدناف كکلکمر شو ردبش انف  - 

 قیفخت ردصم هدراماقم و و رولید قوج یسهداف كغلقم

 bar Ty 2 ores یسهمزک و رولیالل وق هدایز اهد

 هادا ر هلو نیش ردصم طقف رولند كن دعشال وط

 ee اک یسەیع“ر یاه اب ۳ رک هد-فدل وا لصتم

LSیک وم لا لیک ین  

 هدنرادرفم كم مو بطاح یرایضعب US یامدق

 ce peal كل هم ره 5 aed ےل ہلا لیدبت هولا ’gaat یاه

kes SoSردرلشمزاب ہدننروص . 

 ہدنتروص باغ هرز وا gtd وا OL net تفاضا

 ردع رص نلعج الاو زمنلعج هلا ( رز ) فاضاریص

 31 ردصم اما لب ردیمعما یقردتاوا قحال هسخو

 نالوا قحال ه نیش و یدک ات ردصم ندنغیدل وا یعج

 Ble رول وا GE یسمنلعج al (J) cok Gel ريض

 .رولند یرلعزک دوخاب یرلکلکم رک



 AY هناَمحم دعاوق

 ردسگ یرامولعم OP ےس ره یرلل وهح ؛لراردصم

 ےن رال وعف» یرالوھح و ہے رالعاف یراعولعم هک ردقوش

 یم كيا و و یسزان راک زوم ٣
 1 رولند

Oeناز قاتو فاک هدنتشيفم:كن دیک اتردصم اضع  

 CAEL راهظا یلعف نایلوا هد مالا سفن قرەنلوا بلق

 ندکل ام رتسیایدتا شا زعروک 42£ رول وا دبقم ییسانعم

 ۰ رولند cab Gad نماعاط یدلک

 رول اللوق هدماقم و اضعب جد یسهدام قمروا

alain aresهګ ع رولند یدروا هکلبلد یدروا  

 IT FNS رولیناللوقیسهغیص (لعافت) ہدماقم و

 نصرا سای قدر وا Oa و مماصت هنسانعم كلک

 .رولیناللوق

 .ردنداسق وہ جد خاستو لفاغت

 0 دصم he اخ

‘saleنو کا وأ قاحا ای ای نیس 7 4 هیلصا  

 نال وا ی لصاح كن ردصم یانعم بول وا ردصم لصاح

aac ee leرت تلالد  
sh hide mawهک رحب و و رونل هکر حب هساا نکس  

 2 u ۳ نی یر



AAلر لح تتر  

 یس هکر ح كنا ردعدات دنم هکر ح Cle < یکهدنفرط تس وا

a?و هرمسک یک رح و ےسیا ےک ا  EF 

 یسهکرح كنا رکاو ۰رولیزاب اب Goal gl تمالع ههرسک

as?هکرح و دا  as?وبقم  ASرول وا  » 

 شزوس شروک و(شنرو) شرو( شلا) شلآ

 یک شروط شوق

oeیلبقام كنبش  aروتلق هدا ز اب ر ےسیا  

 Sha abl o pS تا مر اب ?ae یک رخ كنلپقام و

 + yg وا ظفلت afl هضوبقم 30? هسیا موعضم
E = ۸ Sone: 

 یک شب وقوا نٹید ی2 شد را شیارا شیەنسا ٠

 شلیریف شلیسک رولکر دصم لصاح ځد ندرالوھح

 رونلعج هلا )(( : یک رام راس ردصم لصاح

a لوعفم و هلا cals و فاضمو ۰ یک راشدنک راشک 

 لوعفحو  atlردصم طف ۰ رولوا  GASیک قیف و

  giesجر رول وا قاصم هل و عود لوه و 4 _ او ی ۲۳

  Heرولند یشنوقوا كنزابو یتیوق وا

  nessلصاح و رولک میم هنر یش ہدرام ولعم لعق

 رول و | مئاق هنعاقم لوھ دل ردرضم

 قو شناص ش 9 هدنمات» قوت ole a a ba یکم



۸۰۹ AN دعاوق 
 سم

 fle ملا ید ہدنماقم قو نالناص نانلا یک یکیدلند

 ۰ رول وا Cleo قو شلتاص ےہ ا هکر اولند قو

 Pb كنهتسخ وو قو یموروس كلام وہ كلذک
 . رول وا كعد یشلفاب و ی وروس هدک ale د ۳

 AV abl فذح الما فرح یهدنلبقام cher اضعب و

 ۰ ولی زاب هدنن ر وص عاص

 رعشم یتسانعم ہرک ییعب )+( ress هم هعص ول

 انڑک | تن ون و روا نیک خو مسا هنل وا و رول وا

 ۰ رول وا مما alate كن ردصم یانعم

 .رولید یعراق

 es Faces فر AE Gite ا ه ذاح و عمو

 ۰ رولند SS وس

 تول وا 3s Pe س تی Net هلداعم و روط ید مو وط

 توا مات وط ر و رولک مات وط 34( وا ۲.۷ dork ake هر

 ۰ رولنہد

GE)ےتآ هدعاق رب ند  FAےک ینا قا یک  

 ۰ رولنہد عدآ قرەلوا صوصح

 دوخای(ثكا) ہراتفص هرز وا (gin وا نام هدا باب

 ردصم طعف رول وا ردصم عو رب ETE EA وا قاحلا (قل)

deol۰ رول وا ندنلسق ردصم مسا هکلب توبل وا  



 رو ہا چو ۱ -

 gle قرەلوا یراع ندتردصم تادا ردصم مما

 ۰ یکی باص کوس عدراب رد fot نایلیا هدافا یب یردصم

 ۱ ۰ els به رنو

 لاد ندناوصا هرز وا یعیدنل وا ناب هدشلات لصف

 ےسا هدقدنلیق روسکم لاد هدرالعف نالہاب هلبقاطا دحوتفم
 یک یدلکیا ae 5 یدرتاح «رولوا ندشلسق ردصم

 هدقدنل وا og dle یظفل (یدن) هنسهیلصا هدام كلعف رب و

 !aa و یدنعیص ie رول وا دیفع ینساسنعم هغلابم

 یک یدنروق

 رول ا ت نالوا قلعتم كلعف Lew هفیص و و

 کا EE ول ید po یدنقیح

 ۰ مال (یدلروب) قرەلوا
 ge هد ree یراردصم لصا كس راق

  یسهدعاق ۰ رونل وا لامعتسا یراردصم لصاح اما ردلکد

 و اه اس نیس هسطاح سما یک یییدل وا وع 7 ید

 یک شام شناد ردترابع ندکعا

 {Slam هدسافم ناسل جد یراردصم مسا كنيسراف

 یک راتفرو مارخو زابنو زا ردیعاعم رانا نکل رووا

 jee ےن او ردصم لصاح و ردصم هد رع ا ھا

 ۰ ردر Sil sees مولعمو یرادغیص
fyتک وت اش ردصم سا ایڑکا ہدزغاسل  



 ۹۹ Av دعاوق

Laat,هدنماقم ردصم لصاح  Selوا  ghرار  a+هک  

 یک هدافا نالوا ہدنبیکرت یاب هنسهداقا وش كنهجاوخ

Leasیلاحو ہک ہت رولیاللوق ہدنماسقم رد صم لصا  

 یک یکیدلند ردلکد ox هداقا

 هنن Mele اضعب هرزوا هیسراف هدعاق راردصم یبرع

Gleeیزاب نوع رارولوا  Lannyفانضم هن روش  
 ۰ یکردک Al“ زا و Sto مک تا ررولوا

 bbb DE و ےہ ای 4 4

 سامر
 ردهدنناب لعق عرق

 لوا مسق رد و Maslak ورک

 هلا لعاف مسا ale ol مق لوعفم مسا ما ele_\ مسا

 ۰ 9 تعص

 Uv تک لعاف ےس \ ط و .oe یش ee فصتم

 ناسیلوا یلوهحو 7 وا قتشم ندلوھجم لوعف» مساو
 یک fae راس جدیسکیاو زاک لوعفم مسا ندرالعف

 نرو ست )ر(

 . یکی مروی ناسحا قلت فیطلت كلا فسا كا هداقا



 تو تب و ۹۲

 .هیلصا هدام Ch gle لعفر هکر دوب یراقاقتشا قد رط

dslاس  ofءاي 50 ها لو رونلیق ح وتعد ةسلا  

 Arde هک الو یلمکرخ سغاو 55.5 هدایز <a وه

 لعف جد لو عد مسا ۰ رولیزاب فلا قرەلوا تم لے

 ٠ رولوا قتشم هلهج وو ہنیعب ندلوھجم

 یرللاثم كا el مسا

 نازاب نالآ نرو نکح
ull:نایوقوا . نانیجآ نایارآ  

gare elیرالاثم ك رلل  

fallناتوف وا نجا  نانارا  

 ردرا و Fp تا قوح مات الا ناد ot SX داران وہ

 زسفلا ینعج هدلاخ یغیدزاب هللا فلا cha نالوا رایضعب

 «رارازاب ہدنتروص (رانلوا) یرهلوا

 فلا ینیرایضعب كراےگ یلهکرح فیفخ یرایضمبو

 رارازاب ہدنتروص نالیربو نالکچ نانەللب هلبا

 یکیدلکه زاب ابر ل واندمال ایبک leo pak یک نالیزای و
aeیرھرا اهداف  NGG 

Solelقرهنل وا فذح الما فرحاضعب ید هدراهک  

 ۰ رولیزاب هدنتروص نایجا



ay AEF دعاوق 

 یلعف رب كلعاف هکر دراو اهد ,grate كلعاف مسا

 یسهدعاق ریا تلالد هنکندلبا داش تعنص و راک عون ۳

 ناس لیا رونل glo والع ئ :) هب هيلصا ۱ .tol ےک ردو

aulرونلق. ہدانز اب رہنا ضم و رول هک رح  

 یک الل <ارا soe یاب ی زاب

eae 

 كل وهج هکر درا و یسهغیص رب رکید Fe ثلوعفم مسا
 شلزاب رولوا alae gle es هنسهلصا هدام

 ۰ یک شی وقوا

 هد یسهغیصر ر کی د قتشم Ode ghar كل وعقد مسا

 تاتک as 5h ان Sat رد هفض ane ردصم هک ردرا و

abولید تاتک  

 طقف ردک رشم ہدننیب لوعفد pul dbl ردصم دغیصووت

 ۰ ۱ ٠ ردبعاج

 GE هدرلنلوا ولەکرح فیفح as y دل ردصم تادا

 رولر وک نیغ دوخاب فاق هدرا لوا ول هکرح رغاو

 یلاستسا و رداکد درطم نکل رولباب یس ەغیص تل آ مسا

 ۰ یکینلاچ وغروب قصاب وک ز یس و روس ردردان

 4 رول وا مسا هنع و ۳ نال وا فوص وم ہلا یردصم

 ٠یک oh ی ربچ یا یر و



ee بنز ٤ 

 ا مسا ہنتیفیکو لاح رپ كلعاف اضعب و

 یک باص ویو
 ( نک ) هدرابل هکر ح فیفخ یتادا Jeb مسا ةغلابم

 قحال 4 هیلصا هک هکر دب رلظفل (ناغ) ہدرلیل ] کر ح شا و

 "هدام ط-ةف یک ناغولوص تو نکش کح ہ

 6 هلا ج ید Arte is ss ےکلی

 os یک یکیدلک نکنشیا هدعاقرب ند cle) وا) و

 ۳ نانا وا یک ند ) قشات وا ( تالا ۰ روک یک

 ٠ رولک جاغذات وا

۴ 

 لوا فنص ییا یردقیص همشم تفص

Stal۰ ولو لتضاح هما فذح نیم لردتصع  ee 

 یو | هدام طعف کک دل یریح قانو( 1. 55(

Gull SLیک قیجا كیلبس رونلەکرح هدنروص  . 

 و قرەلوا داش هدلاح ai وا تل ا مسا جد قارظ

atoهرزوا  LBفنص «ردندلسفو جد كيل وا ۰  

 ہللا فاک !aus یلهکرح فیفخ ه ہيلصا هدام هکردو یتا

 نیکشس رونلوا قاحا نون هللا نیغ هسا یلهکرح ربغآو

 ےک ?Genes نیعلاط

 دام ید هدرنوپ یک یفیدلوا دعا ےسا غلاب



 ۹ میله اوت

 ee هنر نبع هاا نیش دوخاب 3 ae ا

 یک نوع وج نوەھن gb نیمُساط نیقناح

 قرهلوا ذاش هدلاح یفیدل وا لعاف مسا Bille نیکسک

 ۰ SG 0 5 ( روف حرص و

 كلعاف هسا رول وا قتشمندمز ال لعق Depa تی

 قشم نا دعتم لعف رکاو mG هل ءاذ مسا تول وا قصو

 ۰ وزکن A) gaa مسا تول وا قو تال وععد هلأ رول وا

Liseمساو لعاف ےس  O gesندهدام ره والدا  LA) pa) 

 5 یم ری \

 لوعف٭ ج ہا و jek els ردنعاعس هسلا ران وہ رلرونل وا

 هدر نالف نود Dee را ردا تلالد هوش رنو و هودح

 مسا نک ریا هدک دسلند ۷ نالي ربو ناوبح ن کوا

 oe رو | هدنبعم توو رپ بول وا لوعفم ےسا نالیریف و هلعاق

 « رار دنا ea ] الد ALS 93 و و تودح كن رالعف Gls و

 ,AES واهدکدلید 4 عقد ربف وناویج كکروا اما

 ییدل gla cg دتا تعصرر هد هب fF قله رق وہدناویح

Sessٴرولوا  

 od اف

 Py ۰روسلک هرزوا یرادغیص ہتسسب و هتفک یرالوعفم
 ۰ رارونل وا لامعتسا ہدیناغ ناسل ًاضعب

 تو



 دیدح بدر | 44

 ogg فلا an sl عگررضاح ما یسراف اضعبو

dliwe gleناو رولوا همشم تفص  OLYنادنخ  

 یک نشا

 ہدعاق

GAL ناس فرح ر ندناودا هنرخا Lab, 

BE > یهدنلبفام د نا نکاس یرخا Bak هدقدنل وا 

eps هکرح یهدنلیفام Sah وش a هر وک دن وت 

 رخا هسیا وف دوخاب  aهعص رکاو رونلق روسکم

 یا رک و ا ٦"  TSنو لوا ضوبق

 شاکش دیک ۰ رونلهکرح ہللا هضوبقم هک یرخآ كنهلک

 كيلیسو ےتاص ےاید  gasقوغ وب دوش ود قیجا كيلد

 یک قولوص كىل وب ۰

 ۰ ردداش ٹکر یا ند (كکروا) كن ود ند (تعود)

 یسهکرح تکه فرحنالوا قحال هنرخا كنهک

 یس ەکرح had رخا هکهلوش ردعبات ه هدعاق و ځد

oFاب  aloeرونلق دوسکم قخال فرح و  lg 

 ندنفحهل وا هضوبعم هعص لاح ره هسیا ?ae یسهکرح

 شزهتسا شارا رول وا هضوبقم °40 جد کک كنو

 یک شیولوص شِیریچ

 > یەدنلبقاع هسا نکاس یرخا ’cha رکاو



 ۹۷ هناثع دعاوق

jelنکا | عرف نیکشد رول وا  atنوک رد نم  

 یک نوغروط نوغروب
 ہرەدعاق و یجد یس هکر ح ey نالوا Pr تادا

 یکولروز یلعوس ول وزوا یه ردا یلیرولس ردعبات

 ندنغیدل وا یراح یچدهدباونا و لوصف ریاسرهدعاق وہ

 طرص =a ز ny ہر زوا ses \ ارحا leak هد ربعاشا

 ۰ ردیلم وا
Kzےک ا 0 ووهس سم  

 سناہزص
 ردەدنقح ینیرصت كلاعقا

 N Nad هدکرت ناسل ہرزوا یعیدنل ol راعشا هدالاب

 2( aes ok شاص 7 ردرضاح ما یسهیلصا تب

 رول هک < ذ1 نہ اش یرحا طوف رول وا مج ہدقدنل وا

aul aryردرلنو هتشا یرالاث ٠ رونلیق ہدایز اب رب  : 

Pal ase رآ "9 7 

 كیوقوا Clase Lil تنا ۶٦

 ۰ رون) هک رح فاک و رونلق (ne هداب ز از 2ور

 3 زکیوقوا زکییشاق زکیارآ زکیەتسیا رکیزاب زکیاک



1 ® 

 ناس تما ۹۸

leasقرەنلوا هوالع (ید) هنعج لرضاح ما  

 یک دورا GIT روا اللوق هدنماعه احر

 نصا Bile 2( وا قاحا asl 29 ہرضاح ما

 : ردراذوب یرللاثء ۰ رولوا

 ا

 ds و وا ویا delish هم هتسبا هم زاد هک

 یعُ رضاح یه

Cheb”كيمارا كيمهتسيا كيمزاب  Sabكيموقوا  

 یج رکید

 زکیموفوا Kerb زکیمارآ زکیمهتسیا زکیمزاب زکیملک
 Hl ما هدقدنلوا GLI (نوس) ه هیلصا هدام

 : ردرن و یریلاتم رول وا درفح

 نوسوقوا نوسيشاق نوسارا نوسهتسیا نوسزاب نوساک
 رارول واعجهدقدنل وا SILI (را) ہنیرخآ كران وب هدشیا

 Ble ی هدکدلروتک فان ےم هنلوا كنظفل ( نوس ) و

 یک رنوسک نوسک رول وا

 جوا به رالعف ا اک یسدغیص ملکت» ند ما

 کتا had gy ردم و تطاخو نثار ردفنص

Boرگ هرب ماکتم صا یرا هعرص » 



 a4 هينامع دعاوق

Al jasیا  

 مز لم نیلکم یعوف و كن ردصم یانعم یازڑلا لعق

 El هک رد هعیص رپ نابلیا 3 (Aw وا 3 ولطم و

 هدقدنل وا قاخا د ا یاه ہدرب تولیدنا هدابز Ly هسا ۱

 رکید رونلعج هلیسهوالع (ر) و رولوا باغ درفح
 . رونل وا فیرصت ٥ما یسن ربعص ید یرادغبص

 : ردرلن و یرللاتم

 So بطاح بلا

e atیا کواس او  

 د روم عازاپ نەسە 5b ہزان

 عج desk زکسەزاب راهزاب
Gesیرااکم عراق وا دن رصم  

 د رعد مم هباوق وا نيس 4 وو وا 4 93 وا

 عج  مھیوفوا زکسەوقوا راەوقوا

 ہدنماقع تفص ًاردان یئاغدرفم كنماتلا لعف وبشا

 32 ہللا رول وا دارا اک اه دعفد قوحو



 Hide تر یاب

 ارح الا مزال تال EES وا د والع i) 7 درب رحا و

 مدلا ال یسهر و a a ٴرولوا [Sere ر ندیم یتغیدل وا

 مدلا اہدےنلباقم ۵ راب نالک مزال N E دکر ولد

 ,aac هک ر ولد شدنکرب 4 یس th ay رول وا عد

 ۰ رول وا oes شدیک هلو ر قحل وا یداب

 42( رح یس هلیصا رول الل وق هدنماعم امد + اضعد و

 orth یدآ یسه وا روک” ۰ ردن >< بل ص) ام ز ال ۱ اب هک

dale 9 2s 

 (قر) دو_خ اب رله 2 درفم سما لا لعق

 هدندنعلعف یارجا هک رول وا ییکرت لاح ہدقدنلوا قاحلا

Nelsبن رول وا ها تفص رب ںیم اک  yaks ge 

 ea یداک 354 وا نا

 و هدلاح لواو رونلوا re er لا صل و

 7 دا ,ا قرهل وا یزاغ ندرلتادا
- 

Shes jad كرو deg gta eae 

4 
 یوجو لعق

 موزا deb نوجا I یتیا رب قو جو لعف

 )2( Geo el sbi ردصم تادا هک رد هغیص رب نوش کت



۱۰۱ ane دعاوق 

 J وس رول وا ی اف < رفم ae و هدفدنل وا لیدبن هنفرح

 اضعبو رونلعج abl (J) و ردکعد كرد كموس هک یک

 راردیلعوس ردیلموس رونل وا هوالع (رد) !Os دیک ات

 4| یسن رض یتا جور حد یا مو 7

  nosرول وا فل 4

 درفه ےیلموس . نیسیلموس یلموس

 عج ریبلعوس زکسیلموس رایلعوس

 هیات

 le و gol هکر لیا 5 an ۳ . ندنامز جوار رالعف

 ردکعد رنامز كج هلکو یکیدعنو شمع نعد لابقتسا و

 به یرهغیص Gore لعفو یمازلا لعفو ما

 .رولب هنل وا فسات قح ا نوجا شم ٠ ردّنبعموژل
 هکحدلک د وبس وجت ات ندنلاح تیم +2 ناسا تک اوہ

 نانلوا تلط و روش وا فرد رعد ود ردنآ وبح ر تقر

 لاح Caledon هنل وا ارجا ee ندمکت نامز ی

 یع 998 ENT 7 ہدنرب Oakes جوا اما زامهل وا ید

 لعق دراو ا نوڪا كنو و و , و رخ

 ۰ رد jaro لابعتسا و dks یضام



 دہدح بدن ر

 یضام لعق

۰ he gol iS و 

 ee هل-ھح و ول !gre لوصا رد دعیص نرو

 وا ه ورلع (ید) هب هیلصا یضامهدفد) ole = رفد كنىد وېش 1

bisو رولوا جد یراملک-تم و  abl (J)روتلعج  . 

 .رونلوا فیرصت هلیسهوالع یلعف 8? یتآ هجورب

 یلاتم دلرانلوا یلهکرح فیفخ

 د رعع < دوس <b وس ید وس

 زکیدوس رایدوس

 یلاثم رمل لوا یلهکرح ریغآ

 درفف مدزاب اد زاب یدزاب

 عج قیدزاب Keogh  رایدزای
 تم lc هد ر وص fie هک رحب Hebb فک هلا

 مدوس رم یر تول ید AOS, ob نا al هر

 ۰ رولیزاب ہدننتروص قدزاب مدزای ككدزایو كدوس



ay E ۳ Wee ae rare) 
 لبه یه  Ahییدلیا ناب ی دلی هل عا

  daneوالع (شع) هب هیلصا هدام هک رد  weرول وا هر

 و رونلعج هلا (ر)و  reasوب نوا دیک ات  ( ohرد (

 رونلوا هوالع  GEM y LIربعض یتا هجور جد
ge هکر ح ریغاو فیفخ كنو رونل وا فیرصت abl یسذ 

 رد واسم ٠

 د رعد oo وس ئسشم وس سم وس

 aay زمانه وس Ph Saat راش وس

 روا رال وف هروک ہناٹحما رد poe ہد لوعفم مسا

Lobسابق هنرلتثم و مولعم ځد یرایفنمو یرالوھح كل  

 هتل وا Lars ٴیضام نوحا بک ۳ یف اضعیو

 شک روص ar یدمروص 2 ا رولیروتک )@*(

 .رولند

ae 



 ۔اس یرخآ كنهیلصا هدامو رونلوا ہدالع یظفل (رو)
 لاح نامزو رولیزاب acts یاهو رونل هکرح ےسیا نک

 بطاح رونلعج هللا (ر)) و رولوا ie درفع كنس هفیص
 یدرصد ها یسن ps? Jl هج ور 2 یراملکتو

 نعم حر وو ا ار وک وس ب روو وم

 عج زرو هوس زکسروەوس رارو هوس

 ٠ رولیزاب هدننروص رو زاب

 لاح ین

 ا روو,  نسشرولهوش .. روموم
 عج . زرویموس  زکسرویموس رارویموس

 ا

S20اا لعف هک ردو یسهدعاق تلابعتسا  

 لعف هدفدنل وا ہوالع ) ae ( دوخاب ) كح ( 2 د رفع

 اضعب و رونلعج هلا ) را ) و رول وا یئاغ درفع ثللابقتسا
 ید یر هعبص ان ات رول وا ه gs (رد) نوا 15.8

 ۰ رول وا ما صد 4(! رک یا هج ور



 ۰ ۵ رله دعاوق

gilt ل Cee 

 مکج٭ وس نیسکح وس كح٭ە وس  aد

Koo ge زکسکجہوس Bee ge 

 ےہ
1 
 ماتم اقا SS ا ۱

 aa ۲ غجهزاب نیسفحهزاب gre زاب

 عج زفجهزاب زکستجهزاب  راقجەزاب

 لابقتسا نشت

 de *نراتلوا لفکرح فیقخ

 < 2د Ss هه وس سن حب كره وس < ans وس

 زکح Ane وس Hae Ane وس راکح ana وس

 لاس هراتلوا نک

 درفم Pa ہیمزای نیسمجهیمزاب قجهیمزاب

jhدم  jeهرم زا  persهرم زاب  peیک  

 عراضم

 هدرب Aas نكت را هعص لابقتساو a de هدیاعک یس

golesرد ر ١ و یس هعبص  Syهلا 2 نامژ  isles}ہلا رم عمسا  

 1 اود اف رادا تل الو 4 یو٤ glitz نالوا لماش

 هلمحوو یف د ped لوصا ر ردا را مو جا ینسانعم رارقتسا و



eاج بلر  

 راضم هدقدنل وا هوالع هنک اس ءار هب هړلصا هدام ےک رک

 رونلعج ہلیسەوالع ( را ) و رولوا یئاغ درفد
 ee فیرصت هلا یسن ریعص یتآ هحور یر هغیص

 زروقوا زکسروقوا مروفوا نیسروقوا روقوا
 فی رصت هلهج و و به یراعراضم رانالوا رح یرخا

 و رونلهکرح هسیا نکاس یرخآ اما رونلوا
 به هکر ح و زا رک هاو ٠ ردفلتح هسا یعاونا

 روروگ رولوب روروا طقف ۰ یکرازاب روس ردە

 Pt ار رب فردی
 ردذاش (ریاک) رولک (SE) رولاق

oo Lkےسیارب یسهکرح كفرح ج وا رک |  

 رچل وا رونلیق حوتفم هدعاق ر ae Pat هدنع راضم

LGی وا هيا لر" یفرح یجب  
 Sy کر ح كنا رکا "2 ,at ae كفرحب

 رور یک وا رونا وا ظفلت هلا هضوبقم هع یفرح یجج وا

aso 

 AS ويعم ?as ۱۳۳ ۰ یکح ر و ye روروئوا

Paبر  astهلا فدح نوجنا  AS,رروب رو وا  

 ۰ ر ولی زاب 2 هدننر وص

 ها ,adi ام وڈ هک رح كف < یھنکیا رکا

 ر ve) pol رونل وا (eae a ا هرسک 7 ںی ےک وا

 یک ربناصوا ږراغا رربوچ



۱۰۷ Alle دعاوق 

 قرهنلوا فذح ایڑک | ید یسای كراتوب
 ۰ رارولیزاب هدن روص

Seb,راع راضم لرابساج و  odهب هدعاق و جد  

 رونل هک < هر ک هنس هک < كدام یرربخا فرح اقفوت

 plied رلکرا رولتروق ( رروسکوا ) روروسک وا
 ک رناغزعا ریناللوق ربنارواط

 ہدنرابفنم اما ردەدتیثم ع راضم قضا رفالتخاو

 نزا موس رولوا بئاغ درفم هلیسهوالع (نم ) ادرطم
 abl فلا ارنکحا 35 وا یلدکرح ریغآ و ۰ یک صوق وا

 درفم جد كرلیفنم و Josh زاب ہدنتروص زاموقوا ز زام زاب
gleیسن ربعص ید یر دغیص کیش رونلعج هلا )3 (  

 فرح (از)نوجیا فیفخت اینک ا طقف رونلوا فیرصت هلا

 زر والوا Wa ہم و فذخ 8٦

 ٹوٹ وا ot y ززموقوا و مزاب هدنرب 5
 . رولنہد

 یلاثم كنيفنم عراضم

eeمون زکیرموس لرو ماوس نو  

isa بش hss teas لہ izeكعرا اصم نال وا نا  

 joa a 5 هتنلا و رودي 3 ووتک هتبلا 0 ا دیک ئ {a وا

 ۰ زاعا هتبلا ,bball ردقح ach ہّمبلا



 او رسو رب ہتھ لا ںی هیت ییہ

TT 

meee ۱۰۸ 

e 

 هدب ف

  alsرولبالل وق ےہ ما وم ل وعف» ۰

 رس یا یک + +  9 leanedوع درک هدنوح و یرا

  ceهکرولند  E itsردگعد ۰

Bet 3 روم cls راصم و لیقتسم و ىلع Us ale 

Ob 5 شم Jog وا لا_ مسا م اشوک Vea 

7 e\b bh E كح ak” 

 یراق وص وم اصعب و  isلا_يعتسا یک راتفص ف

2 
 رولبد ی را و كج هديك هب هسورپ الل رارونل وا

  Paroطور
 ید ٠ ”

 دن وعصم كن هلج ید ی ران ویصم یر هععص طدر

  beyردع وت شب ران و رد را هع ص نالوا ۰

 لوا عو  sabe A220رد  SSمان 4ن دیلصا

 بول وا لصاح 4ل سہو الع العا وا و ۵ لوا ندنآ و هک

as yy A yas! roe (6 lol Ds . را هعیص js یا 

 4 وا pial هنع ون basin یەدندعبام دنواع " دور

 Goals رونل وا رابتعا ندع و لوا جد و هسا ندع ون



۳۹ ALE دعاوق 

 (ot هتسنا رلیا تلالد هنامز عنق هدریدقت gil وا لعف
 رول وا ر isl نامز لوا =

 كعد GIS و یدلک Salis یدک بوک 9ک

 نولکو رولوا نیت يدوبش Bele رو 9
Sakae.عراضم بولکهلغلوا هنسانعم 2 و روک  

 حت و كحهلک هدکدلن د كحهدنک بواکو رولوا
 + رول وا earns لعف ہدارو تولک Sods | كعد

 ماکتم 2. gol‘ هک ردهشق وت < هغص یا عون

 "اچ رو رولوا dine De ( هج ) هنس هغیص pall عم

 دسیا رولوا عفاو تفو هره ینوعصم یرهلوا دیطرش
Osوا عقاو لاح دمحم كنازح  caraردا هدافا  Sal 

 نیسردہا قرت هدعولع هکدتا ماود هسرد هلو نس

 نیسرول وا قفوم ہدسشیا ره all وا تصالخا نسخ

 ۱ . رولند
 لامعتسا یسهیع dae“ ( هک مادام ) هدماتموب اضعب

 ردصلاخ دوخاهلوا صلاح رکی هکعادام ےک ہت .رونل وا

 ]وا كعد زکسرول وا قفوم
 تقو قالطالا ىلع هدکد لک ( هد ) هشرب ) هج (

 یکید وس هک یک هدقدزاب و هدکدوس ردنا هدافا تسانعم

 ..رولوا cles تقو یقیدزابو تقو
 یەدندعبام یہ :Sx هکردددصعت sano ثلات عون



 دیدج بیر نا

 دام ردو یمەدعاق ٠ ربا تال ا تیععت كالعف

 SS اف روک یرخآ نما
 ربغآو ( كج ) هتسبا یلهکرح فیفخ و هوالعاب قرهلوا

  رونل وا GLI ( قج ) هسیا یلهکرح

 ۰رولبناللوف زا كب هفیصوب ۰یک Ge وا كملک
 هنغبدل و تیاہن كلعف رب هکر د هباهتنا aac عبار عون

 See Al كنهیلصا هدام هکر دو یسهدعاق pl تلالد

 ما هدانز ابر ها رحم و تونلق رویم ها

 at 93 gl act gh ہحناک .رونل وا GLI یظفل (هحم) هدمب

ED 

 دوخاب (toa) نالوا اہتا تادا اکو ایڑک او

 ردقهیج زا Sab رونلوا هوالع یراظفا )5.34 (

 یک

Leasهیاپهتا هفیصو  atoهدنسانعم هيببقعت  

(eas ae, tiaهزوس  aA Ihی یدرف ال سک رھ  

 نیو HAG زوسرپ Clear oy هصند aby نسو یدسک
asl۰ یک یکیدلنید یدنیک بوقلاقوا  

 درفم كنیەازبلا لعف هکر دهیادتا هغیص سماخ عون

akندنعوق و یادتا كلعف بولوا هلیسهوالع ( یل )  

 . عفاو ماودلا ىلع كلعفرب So دونمکت نامز تک



۱۱۱ ANE دعاوق 

 توف نوکر ییهبالشاب هسرد هک هشت ۰ رايا هدافا ینغیدل وا

 ۰ یک Flee مدیا

 یهالشاب رول وا هوالع (ور) Alby اضعبو
 ۔ ہہ ال-سشاب رونلیق هوالع ( ند ) هدر اضعبو ٠ یک وو

 1 7 و دی

 داور ری ایفا

 تونلیق روسکم هسا نک اس یرخا Datel ٴہدام

 هل. سهدام Chey و هدعب بولیدبا orb shy aus وم

GA ارحا تعرسس كلو رول وا ٤ 

 dais pal تانسهدام Ch yy هغیصوت ۰ ء۷

 كر وا شرب وزاب ۰ رونلوافیرصت یکرالعف راس
 « رونل وا فیرصت اه و

 بکر هلیسهدام he یئاغ درفع All لعف
 هک یک كل هیلیوس Theo gh رول وا رادتفا لعف هدک دلیا
 كلي جد و رولوا كعد قلوا ردتعم AE gu و هغمزاب

 _هیلب وس ٰیدلم Saks وس یک رالعف 2 dla رصت و داش

 ۰ رونلوا فیرصت ود كج هلی هیلیوس رولی

 (لی) Gay adel cole نوجیا Gat ہدنرایفنم طقف
 كعهدنک yg وا افتک ا هلا یفن تاداو فذح یظول

 ۰ یک قمامهبوقوا قمامەزای كم هیلپوس



 دہدح ow رت ۱۱۲

 هل سەدام قمزاب یئاغ aya ual لعف اضعیو

 هکر ول وا Gok یرهفیص 4 راقم لاعفا هدکدتا بکرت

cle٠ رابا هدافا یتکیدلک هب هبرق ٴہوق كنيلعف  

RGهک رولند ید زاب هسود  siدأسود ہک یدلاق  

 لامعتخا یراەغیص یضام زکلا chy ہدینامث ناسل ردکعد

 ۰ ردهلهحوو قیرصت رول وا

 یدیدوهش cele كه راقم لعف

 مد زاب هشود اد زا هشود یدزاب هشود

 قدزاب 45 92 رند اب هود راد gh هشود

 یسلقن "یضام كندبراقم لعف

 cia اب هسود نیمشمزاب هشود شمزاب هشود

 و ا هشود راشمزاب هشود

 هلیسهدام كمروک یئاغ درفم lel لا لعق هنن

 وم جوار او ما ود هدلعف لوا كلعاف هدقدنل وا 27

 ٠یک روکەدبا یدروکەدبا رول وا

 ہدیضام نامز كلعف ہدقدنل وا بیکرت هلسهدام كل و

 .هنلی وسشلک هلوا رول وا سعشم یتیرارقسا ردق هملکت نیح

 یک شک
 ey الف هد هتل وا تیک a ob فا کو

 ٠یک نوستک هاب ۰ رولوا دیف» یییرا رقسا هدلبقتسم



۱۱۳ ALE دعاوق 

 , Gey gh cule gy LISTرونلوا لاسمعتسا یمهدام

 نوسروط هاب کی٠

 ییسانعم رارقتسا هدقدنل وا بیکرت هل.سهدام قلاقو

 ۰ یکی دلاق ہقابو یدلاق هل gh رول وا دیفع

 هدهد وا تم لہ دام ٹاک یظعل ( هتیح و)

 اہ یک SS یدلک am رول وا دیف» ینسانعم دثجافنم

 + ردخید یدلک

 یراق oa كعراضمو لیقتسمو یلقن * ءطام

 ردصم نصتم ینامز ہدنراقد ال وا بیکرت ہلیظفل (قلوا)

 رنو ۰ یک قتلوا ردا او كحهدا قلوا شغا رولوا

 فیرصت یک رالعف راس هلیفرصت كنردصم قمل وا

 ۰ راروللوا '

 هی اعا لحنا

Goalلعف  waeبول 1  otدعص وشعا ییسیلق ی  

 Ce AE ردقو یراهعیص رٹ د د See ها یس هیط رش

 ۰ رونلوا ok یتا هج ورب یرافیرصت

 یدوهش "یضام

galمدیا كدا  Gal pal”لدا  
 di یضام

 pel E نما مثعا نیسشعا شعا

 - بس وچ> وب حب سس یا بوق



Wwe2 دیدج بیئرت  

‘ ۳ SAR یک 
3 

۹ 5 
 , AL رش *؟دیرص

 دل هبسا 5 !al jaws مهسا Nal دسلا

 هلا قدح ”a5 ( یاهاصعد هدن Lg هدبطاحم د روم

 هن ربحا ءرح كن هعسا cies ross oo Att وسا

 Aas هج یسدوهش | ےک . وا قحال هر نعل

oe?هدهاشم ین و  L44 اکح هلع ر  Bl leedsمچ ص ےہ ۰  

a٠یک یکیدلنید یدیا لکد هراق یدیا لا معوق نکیا  

 ہراق شعا لر وک | رد lee اک pis دتا ورو

Si,یک یکیدلند شکا کد ولژ  

aa.یمیدلوا قحال 25 4_ہط رش  odesکید  

 !SKE قیلعتو طبر ییهلج رکید هب هلج رب طرش

 روند alge فلج ay هبطرش dle هتسکلوا

a\ Eورو یز و  SEوس  cassیززا و ردکی ر وج  

Caloرو اند رداکد قول وم یر وس دن ند  es 

 ٠ . -هتشب ہسیا قو یشیاو زالوا لیغکاکا هسیا راو یلقع
 ح | .رولید نوسل وا لیکو هنس

 رونل وا فیفخت هللا فذح لا كن هبطمث هغیص ًاضعبو

 رولید دسق و dw را و الثم



۱۱ ۵ 0 

 ۱۵ وک ناف وا هل وا (i> هسقو اضعب و
 دجاوخ الثم رولوا eb دنماقمیظفل (الا و) كنهصعو

 PISF هبنرم وب BM هسقوب ردقوج یتریغ كنیدنقا
 مدیا كجهدیک اکس نم andy كدنارواط 77

 2 ۰ رولید

(aes 4هعص  ab psنوععع قردنلو هدنمافم لاح  

 ہدشولوا یعوقو كنازج هدنردفت یعوقو مدع كطرش

 دوخان )=<( هنرحا هدنروص و و ردنا هدافا یغیدل وا

 ۰ رول وا !GIL (هد)

 رولید زکیعا غیرد یزکتافتلا هد هسمدتا 0-0

 یکج هيلدا می ردكنافتلا هدن رب دقت ی وق و مدع كر وصق هک

  هلج هدهسدت | روصف و ر ودم L350) Zid وا هد ول وا

 ییکرت لغ بول وا كمد ale هدلاح مکیدتا روصق ی دت

 هرو 9 ا1اس bop ہرلطرمش والثم و ندنعیدنل و ی ای

 جا تن رولیروتک any (de) (هد) 7 (ید) اضعب و

 ۰ رولسد هلس دا وا مر وصق هل هسم دنا روصف

 |Sale یر هعبص هطبسا لاعفا نال وا 5 و ہدالاب

Eهل ر ااو  eyهدفدنل وا  Ssرول وا ادب را دعہص  

 هدو دنل وا Ls هلسد وهش * یضام early | لعق هکه لب وش

 هدفدنل وا ae 4) has + goles ی رل دعیص 4 اکح لاعفا



 دیدح بیر ر ۷۹1

 هدق دنل وا تیک ر هلا هبط رش هغیص و یراەغیص تیا ور لاعفا

 رول وا لصاح هبط رش لاعفا

 Ad اکح dla jb هدهاشم یب یلعفیانعم 4 اکح لاعفا

 لاعفا و تلالد دتاورو له هلي jb عاعس تیاور لاعفاو

abtوا نعم  giaیهلج ر رکید ه یطرش یانعم  

 ۔ ہ ۶ ۰ pl قیلعتو طبر
 2 رونل وا

 راەفص رش هلا 29 لعف

 یسلهکرح فیقخ كنيما رتلا لعف هیاکح

 & ا
 دلدوس زایدوس fib ge مدوس دوس ید وس

 قدبزای زکیدیزاب رایدزاب pash“ كد زاب  یدزاب
 ی دقد زاب یک !ees نفح Gl هوس ید وس

 دل وا هلک رب یسیکیا فیفحختادعب بول وا نفح ادا ہزای

 ٠ردشفمل وا لدن ab ناک كنەناعا لعف ندنغب

& ۰ 

 ئوجو لعف ا

eal Jooمدیا وم ترا اوہ  
 !Nal be ge it یلموس رایدیآ یل موس



 . Slewری ۸ ¥)

 ah ام وسیالم E یا وا ف فرو ا ید ران و

Sate gu٠روذا وا فیرصت ود  

 od ao نون وو رد هل و جدی زابل هک < نا
 ایک ۰ - ۰ 4م -

 هر 13 قدیلمزاب eS a لید asls فک كن هناعا لعق

 یدوهش و0 هباکح

 یل هکرح فیفخ
 ed < وس دم ?GAR وس

 اددوس رزکیددوس  رایدیدوس

 یلهکرح ریغا

 مدیدزاب كددزا یددزاب

 قددزای زکیددزاب . ریددزاب

 ینیرصت هلرکید تروص

Gl p> gue GANS gw GAN یڈوس 

۳ ae یدیارایدوس 

 (odin رابل هکر ح ریخا هللا ی ہکرح فیفخ هدنروس وب

 ۰ ردف و قرف رب
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Leasیدیشحوس قردنل وا فشع هل ةد ح افلا وکلا , 

 .رونلوا فیرصت ود

aنا  

 دارون هوس رو هوس pal رو هوس

 04( وا فروش هلق دح كناب و فلا Less جد رنو

 رونل وا فد صد هلهحو و و Bee یدروەوصس رک

 رغا 3 رفت ee لک رح فروخ و وک مج وو

 2s قاک كن هناعا لعق فول دل نوه ا رر ےک

si_sls 9 یظقل (رو) هد هناعع o> yes AGT 

 یلوکرح فیفخ  4b gute ac? 02 Jaهفیفخ  ablریغاو

 ج  Jae JSهد ? aeوسم  dat abندنفیدنل وا ظفلت ہللا

ab وساتسا هد هار واک مزال كل 5559 ejb كد ر ولد وس 

  ) 7نالوا 0 فرخ ی 134( ( رو  od Jabجد 500

  SSتان ترا وچ حا ہے
 طض ددر و وس یال لوماتسا ندنهیدلرزا شهرت

 .رواکمزال

 یو 3

 لیمتسم *ںاکح

 مدا .le وس ها درا leo gus gal كحهوس

 اھ تھ رس ایسا سوگ ی سا تاتو



 مدیا روس لدا روس ىدا روس

 كدباروس زکیدبا روس رایدبا روس

 ود ا5 وس ید ر وشف قردنلوا فروخ Los ران و

 ردهلهحو و جد یرلیل هکر ح ربغا ۰ رونل وا فیرصت

 قرەنل وا لیدبتهنیغ GE باس لاونع رب هدنملک عج طقف

 هرز وا ساف و هلیلیع ea یرابغثم هر اولاد قدرا زاب ال

 .رونلوا فیرصت

 Ped وس نیسشع وس .ort وس

 زہشمع وس powers وس رتشع وس

 ا ا (ia لعف تیاور

 ent لوس twat | لموس (op یلموس

 زمشعا یلموس دنیا یلموس راشعا لموس

 تا ورنامش ردق و یس هفیص ید 942" cols تما ور

 : daa ی ٴیضام



 دیدح بلت ر ۱۰

 مثتعاروهوس ae ck اروهوس شعا »ر ورد وه

 زشعاروەوس زاتسسک ار ۵ وس راشعارو« وس

 نیستم ر ول ہوس شەروەوس هلا فرعع ید رد و

pes) كح هوس اتا < ہوس: ا Cleo gu 

 لددس دفاق فا هد یکم Cc ہدلروص وو ررول وا

 رولبد قدرازاب الثم 5545 وا

 paw وس هوس هس وس

 د وش وس را هس وس



۱۳۱ ۱ sl 33هام  

 طاتسا ac’) cle هد Ao] و ہدندرفم ble انڑکا

 + a gh dh ہدنتروص كسوس ےسوس كسوس هلا

 یطرش "یبوحو لعف

be 9مسا یلموس ها هیسدا یل ہوس هسدا  

 كسالموس رک وبا و

 هله وس قرهنل وا لص وو فٍفخت ہلفذح لا اضعب

 رول وا فدرصت ود

 یطرش یدوہش "یضام

 كيسا مدوس هاا 7 هسلا یدوس

 divs \25> gue هاا 0 هسدا راید وس

hast Leesyفا رصد ورد هی دا و هس د وس دارا  

 «روئلوا
 تروص رکید

 Nand gu J هسیدوس  راەسیدوس

 یسیلەلرح 1 كنروص وب

 مساد زاب لا هسد زاب هسلد زاب

 قسیدزاب رک هسیدزاب . رهسیدزاب
 gb pt be وام

oo 

 مسیا شموس كەسيا شموس هسیاشموس
s 2 es o ۳9 

 | una زد هد | شم وس زا هسنا یک {



 دی دح تس رت 0۷
 ےک

Fo byهسشم وس دوخأب ہسیشموس هلا فیفخحماضعب  

 مسارووس دلهسا رووس هسا رول وس

 طرشعر

 | ۱ وس ا ۱ وس هسا ۱ وس
 ممے رو را یک سا ےک

 كساروس از روس را هسلا ر وس

 ٠ رونل وا فرصت ود هسروس هلا east اضعب

Sabo 7تدا ور  Vet BSعجب تادا ہدنرلت روص  

 < رول وا Bie ار

Aeیداررووس یدباراشموس  SAL Bees 

 شعا رروبوس شعارثموس اذکو یدباراروس
 هسلاراسموس تلدک شعارلروس -شعا رکحهوس

Jog geكنید هسیاراروس هسیا رلکجہوس هسیا  

syleجد رنو و رولوا  Lesفیش  Kaaید راشم وس  

 ۰ رونا وا فرصت a هس راشم وس شە راشم وس



 عرش اس ین دص فا وو داس ا
 ادیدنک هب هسورپ رکا Sas ۰ رارونلوا لامتسا هدتها

 sisal ماود Ja هلباق کاو +< رروک تما

 7 fre) Sob یا

 ae Sas رارولیاللوف len ٤نی Goel رانوبو آ
 ae و ہدلیصحم یکشاکو pts, ae 99 وا هلق

 هدنسانعب, زم dbp ید یطرش_ اک
Sao) glهنسو ه ء  Aw gyرک ممسشیک هب  

 )ا لعف و ہدنماقە ما نوحا مظعت اضع و

 هدنهاق» زکر ِز اب یوتکم وت هک هت زول لوک ی

 هدنهاعع زکیروی a یهدوسم وش زعدنفاو زا هس

 یک یکیدلیند هس رر

 as ةْمص

 ربعص :aul د ae لبقتسم دوخاب كل ندوهش ٴیضام

gts 3xهدنسکل وا هکر ول وا هلص دغرص هدق دنل وا ه  

eelsهنلعاف و نت یابقتسا نام 5 هدنسککداو  

 ۰ رولوا ندنلسف روم ‘



eth ۳۹ 

 رولد ملن ییغج هلاق ردقعح یکج هلکو یدلدیشیا یعید زاد

pamرونلبق اش هلص تادا هدب  ine۳ =  

 زاب یرلکحهوس یراقدزاب یراکدوس رولوا بلقنم

 5 یرلفج

 را هدن (jon وا فا ڪم sO و تطا 2و

 کوش ا قحال pale ضا ربمص Apo و یل وصا

 ۰ rss هزاد ی هو eed زاد

 r مه آ SER geod فص و وفد قوح A هعص

 مرد jb as os 5 یکیدوس aS act رونلوا

 ۔4 ١شوا نامز 5 ہک تانک lam وق وا یزاب

 ۰ رولند رارب

 bernie قل وا و ه و الع ) ہد ( a, >| 4S ردصم

 J وا هلص sare, ost یلاح نامز هدقدنل وا تیک ر

 « 9 وا فذ pos as لر کید Ana صد تو قلوا و

 jos وا ۵ ںی عدل وا EE 2a زان یدل وا 07

 ۰ وا +020

lessقلوا  odyروا نا سا یسەدام قو  

 ٠یک مغبدنل و هدقم sb یعیدنل و ہدقم زاد

 ھم زاب یبا هدقم زاب روال وق fi! Lest و



VB 9 ele 

 fis! be ax میا رعب ۰ یک ٹاکیا ه دوم زاب یر

 رارا A هدنن روص زککو دا ودنا یودنا ہلا و او 56
“a 

Pease 

lel 
 ردهدنناب le 29 < ىع تاودا

°4 

 ادب تادا

 aba اب كن رع ردادن فرح ۱( هدر را

 See 1 ردلیا

Le(اه) کو  GLIرولند هآهدرسح ماقم قرهنلوا . 

aldرونل وا لامعتسا نوعا تحت یا » 

 ها ہدنماسقم روش كرهنلهکرح abl هفیفخ دف و

 هددذلت ماقم كرهنل هکر ح هلا هطوسبم لقت ?as و رولت

 ۰ رولنید ( هوا

  ad slyهاو ) وم ماتم قرهنلوا لاخدا واو (
۰ 

۰ ۹ 
a 

gals) sake Sap eesروملیاللوف یظفل )  

 ٠ رولند 0م ۴

 رولیروٹک )1( هنرخنآ كرالعف نوعا دیک ات او وز



 دیدج بی رت ۱۳۹

 اکا هلو نەپس هکر ولند ۱ رولوا ah و الثم

 اا رول وا یلهکرح فیفخ کا لعف طقف ۰ ردکعد

 رول وا لصو asd و رونل هک < هلا دوروح رف جد

Derردیک ) 4; ردم ری نوک و یدنفا نالو : 

 ۰ ردکمد ری دیا هک رولند

 ید ( هکسلک ) 4 تکسلکو اکسفاب ) ۲ كساب =

 at دا Secs Mea» نالوا ?AA یرخاو

 ۰ رولنید 4 GIS 54:1 و L یدعیح مکیدید رام

 وا كنهلک نوا هیس ) هب ( و ) اب ( tess و

 ee لو نو شهر و ( تسرد
 ۰ یک یکیدلند ) نیسرونادلا

 ۴۔ا اک قرهلوا ادن تادا هدبسراف

gtk gوا كنهلک ید هدسرع + رونلیف <  a}یا (  

 ۱ ۱ «رولیروتک

 ۱۳ سا دعا راعشا ضعب اردا جد رانوہ

 .رولند تزع یا دوخاب lis هک هنا hy gi نا

۳۳ 



۱۷ Al دعاوق 

 ےب نتادا

 تلج وطن 35 ثبطاح ہزوس كح هنل وس ا

 . ردکعا

 رولبر ک هلو شیا دا .ردیش دا ( دتشدا )

 یک Fake dre ds و هسرد هتشیا

 هدنسهلج قاب کوش هله «ردهسش تادا جد )42(

 ۰ go وا

 یعسرد هله رولیاللوق هدن رفظم ماسقم اب رنک | طقف

 ۰ یک یییدل وا od Jala مدیا یمٹیدد هله و مد هللب

 . یک یکیدلند ردفیطل هن یساوه كنجا زاغو هله

la )اه ےک ہت ردها تادا ید )  be op ako 

Gainey۰ یک یکیدلبند مەدالکا  

 دتا هک یک اذکھ ردهش تادا (اه) ید oh رع

 ۰ ردکعد 4( ون

 ane فاذا

 رول وا قحا دریا كج زوال تادا (نوحا)

 ۰ رولند مدلک نوجا ترایز ےہ هتن

Lal els ale ۱و هرربع و هراد  Akaneجد هر هلرص  
4 
7 
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 دیدح شر ۱۳۸

 نوعا كنا نوعا كنو oy sl ه ٠ رول وا قحال
 یک نوا یتیدل وا هلو نوحا

 ۱ نونا نوجن رول وا هلا یدح قلا اصعد و

 ۰ یک نوچحصادل وا نوچحتب
 (a2) هدنماقع نون قرهنلوا فف )44( اضعب و

 ٠ رولند

 رطاخ یارب ردهنسانعم نوا ( یار 5 هج راف
 ۱ .ردکعد نوجا رطاخ هک

 ضرغل رولک هنسانعم نوعا و بس ہد رع

 ۰ ردکعد نوا بسر نوګا ضرغر هک یک ببسل

 دك یک ake لجال رولینالل و ded لحا اضعبو

weوا كعد نوحما ت  

 لخاد هنل وا كر ەلج۔ bs a تادا ید )1,5(

 Am یەدنفرط تسوا dla یهدنفرط تلاو رولوا

 ٠ ریا هدافا ینغیدل وا تلع

 لس دن ارز 3 یا Sige) )انس
 «رونل وا

 ( هرزوا )
 ةرزوا تا ردکعد یتسوا كئيشر هک ردالعتسا تادا

 ; یک ہرزوا تحارساو

 هشرزواو رولیاللوق ہللا ?GL ol اب رک او
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۱۹ AEF دعاوق 

 !aie ےن رک ها هنرارزوا هع رزوا هکیرز وا

 ا gh sien Lb re 5 ہدقدل وا قحال هرار ردصم و رولند

 ۰ رول وا

 yor یدل وا روم ام هرز وا قع وط ڑفد مع

gbرش قم  Ab٠ رولوا كعد  
2 

 OS ردبا بد رفت a نامز .Late ا نامز Leas و

 ۰ رول وا ۱ Cleo تے ناھ هک یک مهرزوا

 لاک ر دکان ر2انساگاعم هرز وا ) را ( هدس راق

 ۰ ردنمعد هرز وا لاک هک رول

gobsردیفرح (یلع)  deلاحره هک یک لاح لک  

 ٭ ردب 5£ هرز وا

= 

(51) 
 را هبط رش cle ردد وحام ندسراف job رس فرح

 اسا ردک هدهسور 5 رولوا لخاد هشرزوا

 A کپ ۹ رولو اب

 0 0 ہدقدل وا لحاد هرز وا ا طرسش و

gs۰ رونلبق ه  Eدیر 7017۶ 4 81 ہجرک ا  

Awlودنا تو و وقت هد  abe oy od۰ رولند  

 sm رک ا اضعب و رولیزاب هحرک abl فذح قلا اضعب و
 ٠ رولبناللوق یظفل ردقنره هدنرب



OM ) ( 

 ۰ رولوا كعد هدلاح gl gl صلخم هکر ولند نکیا

 غیدلوا EF هک رولنید نکیا ردیک هرب نالف نب تلذک
 ۰ رول وا كعد هدلاح

 ۰ رواد

(4!) 
Liaقلوا ہدکلرب ید زول وا نوحا تصاصم  

 GAS a Sh هلا اشاب اغا نالف Sar ۰ رايا هدافا یتسانعم

 ۱ یک یکیدلند

Len,دیک ات  dag stlرونلوا هوالعربار دوخاب  

 کھر اردو دلت وا ىدا الف
 . یک یکیدلند

 تطاس وو گل او رول وا نوڪ ا ا اضعب و

 هلا ی یدنک دوخاب هلبا اق هک هت ۰ رايا هدافا یتسانعم

 دوخا ہللا هطلابو هلا gle دوخاب abl قاګ و یدزاب

valهلا فد < ینلا اعل و «رولند ید دیک با  

 ہلیدطلابو هلیغاع dics Aly als رونل وا فر
 رؤاند ها مس هطل اب و
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 ~ ۳۱ هناعم دعاوق

 ہدانآ gl Sea للم ىر یک وف
 . رولوا كعد نوجما یکیدسک هک یک aber ردنا

 هر كعا رولیاللوق (هلر) هدنماش (!4h) اضعب و

 ٠یک هلرب قعباب

 هک رولید دنساب هک هت رددنسانعم abl (اب) هس راف

 : ردکمد هلا دنس

 رولیاللوق یظفل عمو ہروسسکم هاب هدماتموب هج رع

 هکر واند كلذ عمو + رداد هللا تمالس هک یک همالسلاپ

 ۰ رول وا كعد هل هکن وش

 (یدعا)
 OT نوا لیصفت یل مالکرب ردلیصفت تادا

 لیصفت ینلبقام كنهلجو قرەلوا لخاد ad وا كنهلج

Seoul٠ ربا راعشا  

(ut) 
 یزوس مهم نک هاتف رظ sas رک و ندیرع

 .رول وا لخاد ad وا كنهلج نانلوا داربا نوا حاضیا

 (ی2ا)
 هدافا ینیراضحا ,ait كم حرب ردرصح تادا

peas plیا  ale gla : 



 دیدح” 7 ۱۳۲

aS |قحا سصح ول ۶ ردسم  reهد درک یدل وا لخاد  

 ۱ و وا لاتا

 هدک دلنن < easy قحا هل وناتسا هلا ن نالف 5

bk ل ashy تولوا روصقم هللکح Dee 
 ہدکدلنید مدتک هل وساتسا قحا ننوک و هلکنا و ردنا

 هداقا یتکیدقیک هرب ۳ (os تولوا روصعم دل وساتسا یشک

See 9قحا هلوساتسا نوک و  Aدک  A>هدک  

 ]وا دیفع نیو هلرس هعشب

cre less 3هب ےک | ندا  st)ماا تام لک رب  

 لخاد هن هلج نانل وا دار ٣ | عقد یی ەر 02 ییدلیا

 یدلسالک نر تو As وس See رولو )فا

 یدلسالک ا یترب قح ا !Ose عفد ینو و روک هرطاخ

 ۲ ہک ید

 .رولیالل وق نوا 2

 a ٰیظفل ) نکل ( نال وا دوح ام ندس رع هت

 . رول وا لامعسا نوا لا ردتسا



Ky ae ےن مو وہ او و See 
 ا ا ا کپ

۱۳۳ Asli دعاوق 

 (ہکلب)

  ipoراباراعشا ید قاب ہزوس یەدنفرط الا هلرظذ ٠

AGE AS Pears ×۶ 7 ۶ وس تا a at 

۰ ey یکدلند ردرضم ہنسابارقا Ath 
1 71 = 

 (دح)
 ه ربعما هرز وا pds Vol. od لب اب تعص و مس

 تفاد | قره وا قحال ہرلتفص و تاد (aN 34( وا یقحال

 ناب نهج ,Se هک رول وا Hf تادا ید اضعب

 تام ولعم a نیس اف 32 .asl ولعم نس Sac را

goو رول وا كعد هل  Af!ہدمدنع ےہ 3 هک زولن د ردهلب و  

 و فو
 قح.ال ae اغ 3 a2 Cle راضماب Ala * ام صعد و

 ییسانعم du 25 قردنل وا هوالع (هنس) ہدر اک او رول وا

 + ربا هدافا

 Sols ها هکر واند هنس هج ردا و هنس ویشل وا ےک

 رول وا كعد یک ردبا و

 (هد)
os po تا هدنعتوم زود eddw ورب tne رظ Colo} = 



  دیدح بیت ۱۳

 نون هدقدل وا قحال هب هلص هَعیص یک هدنا ob وس هدن ون

oles! gb SIS” SC 4) |یاد  

 ee 1 رطح رد ۰ ردههشانعم هد )<( .ot راق

b>ہد )3( جد ہد ع ۰ ردکعد هد  oat 

 ٠ ردکعد هدعقا و هک یک عقاولا 3

(ae) 
3bینا  ey jase?هدقان و هدر ردناکم فرظ  

 یک Ae od | ا اف eae ی لود ۰ یک هدبتکم

leeرول وا یط تبفرظ تادا ندرنامز فرظ  

 ۰ یک مداک نوک وب مدقیچ ماشخا
 a هدلاح یخیدل وا نامز فرظ یسەلک هرکص

 یک یدلک هرکص لک هرکص رولیاللوق زستادا

 امدقع هدنلناعم و وقف ہدعب ندي رع هدماعع و

 ۰ رولی:اللوق یراظفا

)23( 
 قحا هش ,at تیاچ كالعفر رداهتنا ت

 یک ییدلنہد ا لده هسور رول وا

 OSS قرهنل وا ope هنک اس نوت as رخا اضع

 ) قاح ( هل وا كن هلک نوا 5 اضعبو + رولند

wheeرولي  Gleه هسور  Nsیک یکیدلند ل . 
 سم



 ۱۳ ۵ دیاگ دعاوق

 : یک fake مدنیک ردق

 هک یک حایصبات < WN 3 قرح ۳ 4 انعم وہ دس راق

 . ردکید لدهحابص

 رخآ هک یکر مہا All رداهتنا تادا (یلا) ۂدیرع

N50 £7 ا  

(22 
 رولوا قحال ا لی هفان یه 7 هک ردن gl ادتا

 رد وان ای یک یکیدلند مدت ردق ہرصم ON وتاتسا

 ۰ رونل وا ه ورلع یظفل ورو رولوا قحال دن لم كنامز

 ۰ یک ورب دناضمر رش

 نیب سو اشم كلعف بول وا نوجا تیببس اضعبو
 نو و مدن اک فود ot ko اس ء٦
 ۰ تک یکیدلند 1 ۳ وک یا

 قمر دبا فرظ ندشموک رولوا نوجا ناي اضعب و
ssرظ  cls۰ رول وا ناب یلصا  

 م Ane نك قرەلوا قحال هب یف ردصم اصعل و

a8 دیار وا نی را راع شا عوق و ثللعف  

 ۰ یک ییدلند مدروإلک

 رواک لوا ندنظفل اھد نال وا jest تادا اضعل و

 . یک ردالعا les ندناو

gasنا  

 ی
724 



 ہدانز (!a) ض1 (ند) ویا اضصعل و

fac | geنیا ی سرا نا  fees 

 ۰ رولند ردال وا اهد تا

sets lee (o>) 3هدنماعم اشسا رار ۹هلظفل  

 ا ال وا اتسم نو 354( وا لامعسا

 و ea ۳ ھ7 یک .AL < کا ر رب bas yack روا وا

 رول وا تعد تب هام الا دن هر

 ۔ رال ود (ادعام) دوخاب (یربغ) od رب (dard les و

 . یک ادعام ندنس یربغ ندن رولبت

 و و رح (نع) و ( نم) هد رع و )5!( ہدیس راق

 ھی S phe ءاضعا نعو بئارغلا نمو تهج رهزا

 ۰ ردخعد ندسلح یاضعاو ندا ہو ندنهح

 یسکیا رد و sae ( yale | 0 رع ) کم) هدرس راق
 تر

Bers zeٴرارونلوا لایگتسا ہد اھ اش  

۳۱ Ns, یدنقا نالغ Me 
 هربز و هل وا  PISدرتکم لا قو . NSرولنہد 4

le) 
 ودنماقكعا لومامو دیما ce 58 و ثلعفر ینعی چرت

Dy Ls۱ ۳ مک ود نونلوا مارک ا  

 «رولوا كعد مدلک هلا یلماو ديما رونلوا مارک |



۱۷ ASF دعاوق 

af تادا 

ase ہدقدےلوا قحال ہراع“ا ردیف Pee ( (زس 

Gel sl igre ob des SS. زسەراب NE رارول وا 

  £5ردد ۰

 ځد ازو رونلوا هوالع هتک اس نون هنرخا اضعبو

 هلا نوت هلو ماد هدفد_] وا قحال هر ردصم و

 الف لک ناف دا دارت روا ۶87٤
b> deیک لک د لقاع . 

(e^)وا ۰ ردن وا درک ات یه  aتوو ئ0  

 ۰ یک Fake ردق و مکحه د ا hs کا Pa یدطا

 es ردهنسانعم لک د (i) و زس )3( دس راف

 ۴ ردکعد pote هک رولیند بیس یب

Glsهک روند  GYدد“ راج دن ۰ردکعد لکد  

 هلی وا هن روا اللوق قرهلوا ر بول وا gi تادا )4(

 !oe هک یک gsl ot Jao رولوا هلو ۹4 رولوا

 ۰ رول وا كعد زالوا هدیس ول رد

 اضع ید هد زعاسل تو وا 8 تادا )2( ote ی

 E ید نه هک یک بیسالب رولیاللوق هلا اب
4 



 دید بیل ۱۳۸

 قح ربغب رولبناللوف یظفل (ربغب ) هدماتموب اضعب و

 لخاد هرلتعص یظفل ( ربغ ( زکلاب و ردہعد زسفح هک یک

  Gsرد 5

 ( هک )
 33 وص وم یتفص اضعب ردطد ر تادا دوا ندیسراف

 هدتف و را (ES eas هک ق حوجر ع هت ربا طبر

 ۱ .رولند رولا صف

 نس هک مدالک | oe ردا طبر هلعف یل gaa» Less و

 مدالک | fan هسردو رولند نیس شما اح ase رد

chesمیم اضعب و رولوا  GLIیاه م رونلوا  dob ac, 

 .رولند مک ای یک و رولیدا فذحای لیدبت

ag) تادا 

(a)تادا  ance pee)رکےت رول وا قحال دم  

 ۰ رولند یک وجا

 یتسانعم لاحرد (Gods قحال هب هلص arc اضعبو

 یا هدک داند ہک 21 یک یکیدلک وا 5 رلیا هداقا

 ۰ رول وا le مدنک لاحرد 2 تقو یکدلک

ot. 6972 فاک  A>یاس بول وا شل تادا  



 ۱۳۹ هام دعاوق

 یک یکلوا هک یک لوالاک «رولیالثوف اردا هدیناقع

 . ردکعد

 gas oy Slat ان ناک با جد ( نیلح )

gobرول الل وف  ule:یک  oe1 دی ےب  

 یک كنوش چپ یراظفل هاب وا هل وس ab ون

 .ررونلوا لامعتسا هن رلانعم یک كنا

 (تلذک ) و هلو هتشیا( اذکھ )و هلو ( اذک ) هګ رع

 ۰ رارونل وا لامعتسا هدنسهرا هرابعاضعب بول وا كم ده وش

 طف ردنوما لشعو ay ti جد ( ےک ہت ) و ( هک هت )

deرول وا لخاد دنل وا  . 

(ole)هدنماقم هيیشت ( هکناص) طف ردرضاح ما  

 هک رولت د نو وا هکناض 01 1

 ۰ رول وا كعد یک رویلع

 ید و

(LF)لامعتسا هنسانعم ( هکناص ) بول وا یسراف  

 (cals (ALD (اسآ ) 3 )43( هدمس ر slo ان ad هرونلوا

 رونل وا لاتا هددناعع a) Asoka و راعشا صع! تول وا

 ۰ ردکعد یک كسمو یتا هک یک اسآ تاشو شوهام

 یک یت هک ac Be سنا (grey جد یراو او ثلذک

 ۰ 3 رذ یو اواک هدر كج هب د



a 

 (ی)
۰ = 

 Dor رولوا قح ال ay-F لو ممه اعاد ردماههتسا تادا

er fa oat ۷ک دل < دانت ک ےک  oddود رده ەس ور ییدنک  

 ~ JS یم دلا رواو ههسور و os) sl شلدا لاوس

 یکیدتک هل ۱ دطساو4 اما م ولعم fsa Aw 9 y ow 5کدلِّد

 رولوا شلدا لا لاوس ود sal ر )وا و و ندنغیدل وا لوه

ees, ikeمدع و ع وقو كنلعف  agلاوس  

 ندرلبلعت ر صو رونل وا قاخا هلعف هسارولوا قحدنل وا

 poe 0 نولو وک لوا ند ant cigs] رکص
2 

 ۰ رولند ن رام وک اد واک

 مت 0 هلج رکا هدنرلباوج كربلا ّوس نالوا عقاو هلهجوو
 نالوا قندصت تادا هسا grade ار رع هرزوا یلاح

 ھا ۱۰ ° -

Eهب هس ورب ر  fasكنلاوس ی ۱  eeتوا  

 در ۱ ا رولند ر رح رک | ورا و J وا كعد دت

 امت حمل یہ * ۱ = ۰

 « رول وا ش Ewe (Se شا

 لب نال وا دوخام ندر رع bob رب توا |صور 3

Nhsات  
 ماهقتسا بوتل وا دارا هدیعت alas Less ماهفتسا و

 ج8 هاب ہدنماقم دم ای هک ay رووا ریس یراکنا

 : رولند



abe Ws 3 > 

 بولوا فطع فرح هحوتق gly هدیرع ناسل

 ۰ ردنوجا عج افطمو ردلمعسم جد eal ناسل

 mathe ال 7
 ہدکدلن 2 GAT نالف و نالفثالثم ٠ ردنا ہدافا نی راک ا رش

 نالف و رونلوا هدافا یرلک اّتشا هدنلعف UE كناذ ییا

 fel ہدنقلعت Chiles كمروک هدکدلید مدروک ینالفو

 رو وا وانا یا نا اد

 كنم رالعف نوک و IE هدکدلند یی یدلک نالف و
 عاقحا و نکل .رونلوا ةدافا یرلک اشا هدئاذ رب

 دافتسم یرلانعم رخات و مهدقت دوخاب تبعم هدرلک اّزشا و

 ۰ زال وا

 رام رول وا دارع GP وا هدافا یسانعم تیعم رک |

 نالف :الثم رونلوا هوالع یظفل رار دوخاب ہدکلر

 .رولیند رایدلکر ارب دوخای ہدکلرب نالفو

 هوالع ota دوخاب هرکص جد نوا نام م دقت

 , رولند یدک نالف هدعب دوخاب رکضنالفا الس رونل وا

 هرزوا هک يکيا Go هک یکیا هلا و و رپ اضعبو

 دبتکم یردارب و هلت cad نالف Wie رونل وا فطع

 :رولند روہذیک ۲ |
 زا ای ا ا



Veyدیادج بان رب  

 رونل وا cabs هنرز وا هلج گلد هلجر اصعد و

 ۰ یک یدزاب نالفو یدوقوا نالف
 رونل وا ہو (asa فوج cebs ادا هد اھ انا

aonو  Meade1ہ یش یدک نالفو رو  
e - 

askیدلکو طر  ese۰ رول وا مد  

 Less ردفطع تادا (ہد) نال وا قفحو ) جد )

Learyید نب هسرواک وا رول وا لخاد هرلازج  
gabیک مردیک هدنب د  . 

 هدن واک yes وا ه ورلع 4ن هبیفطع رورص reas) (هد) و

 ٠یک یی

ws (2) |ما دا رخ سیاه لا سا و عج  teks 

 . یک یدتیک مه یدک

 یداک مه رونلوا دارا قرهلوا ررکم هعفد قوچو
 ہوالع ( هد ) a | et Lead و ۰ یک ES مه

 یک GUS 0d یدلک مه رونل وا

 یف gles طوق ردعطع فرح es هدبس راف ناسا وا و

 ها رولو دم فرح دوخاب الما فرح هدنرخا تاملع

 وا و 07 ۰ یک lar وافص و Alok و ai رونفوا موم

 رونل هک < ?alas یرخا ple فوطعم بوی وا ظفلت



 فلطع و ees ید Ate haba ts یک قو د راس

 .رونلوا Del هلهجو و
 ردفطع فرح جد (ا() نالوا نفخ و (دوخاب ) ۱

 تبرش دوخان وص هک هت ۰ ردنوګا نما دحا طقف

 ٠ رولند نوساک نالفاب نالفو روتک
 هک هش رونلؤا دارا قرالوا ررکم هعفد قوحاو

 دتکم اب ) و ( ریو ییسهراب دوخاب تیا هداعا یعاتک اب )

pireهرولندن( با گی اش  
pling(هسخو ) هنر دوخاب ا طعن هدماهفتسا  

 دینخبو یعدلک هتنکم دشا هجا وخ دک ah رولتروک

 رول وا Cleo یف دیک Sh قو هک ر ولند یعدماک

 ( كرک ) anal رونل وا دصف یواست os ol رک او

 بولک هک یک Ogee رک نوسلک كرد رو الو ا

oadرول وا كعد رد واسام  + 

 یو حس =© یک و 22 وے

۳ ۰4+ 

 ردن واح لئاسم شعب نالوا ص eck هراداجو مرا

 هدزهگیدید و دل نوک و 6 مک هست « ردهطبار و دنسم و



reeتوا عل  

 pote لزوک عل ربح و هللا نم wal ke یعل | دیه

 «ردهطبار OLLI تلالد هدانسا رد و

oo Jaded “dlaرددنسم لعقو هيلا دنسم لعاف هسا  

 ا نانا ۳ 85 | بويل وا هلحدا ر هدلاعفا Ue و

 ۰ رده و دعہص

 تا ںیم هساا هدرا و ردمالگ رر یدلک و لک هک 28

 ۰ a و 7 !ao 080۵ ہد دال ا

 یرادش دل ریخت تاپ تام PON هر TE توص و (.a گام

 دام را ناب هد ور pl ردح را یک تولوا

 : Seoul تک ندهلج تامعم هدار وب

 تاقلعتم و رس و Wess یعل DP ae وا هلج سر

 + ردلعف

 ine eae Ves یارحا نیح كلعاف Ls | 0ی

 یت یدک ہول (Sy وا

 3 AAS رول وا ہم یم كل وععع اضع و

 داند ر وک هدل است یعیدل وا شو وح رس

 دحام ولعم اک | نس هک هت راد انا ٰیتھج كس ر٤

 لیلعت فورحو (.a لوعف و 4 ل وعفم لعف تراس

 هلا هینشت و ادتاو اہتاو تیفرظ و تیحاصم و العتساو

 دعرک ههانک da a یعلق ۰ رد !fled نالوا ط ول مع ہرالعف

\ 



 ۱ ۵ دنا دعاوق

 نب ها غوا هغ نسروراو هعرزوا ردفو نوع

 یک ےن مرویشیلاچ هسرد لدهماشخا ندحابص هدیتکم

 یک یغیدل وا ہدنراەلج نینقج هلو یعشادقرا

 ذا تکیدشا اک هک هت ٠رارولوا دنسم اضعب رنو و

 PS ردکد هوا تعاس سلح ردهدتکم دجاوخ ردن وصت

 oe ردن د tS مرا خا هاب وہ ردندنس به مکیدکح

 2. کی مالک Ada ره ن ےک ردهلچر مالک ر 2ھ

 قاره وا طو رح 4 هلج aris رب گچ دراو را هلج ضعب

 .رول وا Gory CLIT هکلب SU gl مالکرب لتسم

 دئازج "هلج هکلب بویلوا مالک ہیطرش ala“ الثم
ablرول وا مالکرب رارب  . 

 ییدلج ر دید قره وا یکر Ne اضعب را هلج ےئل

 نس نکیشلنا a هارد اکس نب الشھ رولوا مم

 ییکحرت لاح یسهلج GH تهصت هدنریک رت لدعوط

 .رولوا مم یتسهلج كدمتوط قرەلوا

 هدنییکرت نسرودا دانع نوک نکيا هلو dle و

 رول وا & یتسهلج نیسردہا یس ەلج ہلیوب لاح
 هرک 9 ندقدلنوق هنروص هلص Save هلج ر كلذک

 لاح قرهنل وا ه والع یظفل 1 ہدردقت ) دوخان ( هدلاح )

 دوخاب هدلاع یغیدلوا aig شبا 4 هت «رولوا یبکوت

ayرولیند ہدرہدقت یقیدلوا . 



yenل يمر  

 صاح اکتس ن هک هت ۰ رولوا بم ale اضععب و

 مصالخا کس دوخای مروبدبا ته aby هلتمج gl وا
SE,یتیدل وا  abeرولت مرودنا راطخا  

 , Leaمان وق در وص هاص هفص" رج ۳

 تک وفا مارک ا اک وا الغع- ناروا وا ندلعف
  postalا مارا کول 73 82

 ردشعا قلعت هنلعف مدلیا مارک ۱ قرهل وا 4ص 2۰۶

By asدنن وا سابق . 

 ( هدناف )

 (bax قرهلنوف هنروص هلا لوعفح هلص هعرص

 God وا دیف» یئسانعم لیلعت هدقدنل وا قاصلا (ءان ) دوخاب

 er دنفیدنل وا لاکر زکمجوت رول وا یمقم كن هاج رب رکید

 ول وا كعد ن (gata وا As یک داند ءان دوخاب

 بولیروتک یظفل )153( as رب — bs oe leat و

 هروک هزکغیدنل و هک رولنہد ار ظن هزکشی دنل 132 ول ہددلما ید و



 ردهدنناب لئاسم ضعب نالوا ص pat هد ےب رع ظافلا

 لرازص
 ردرثتاد do Nig الف رعم

 = (Cos ا و فر مال eee مسا ہدیرع ناسل

 رولیروتک (لا) نالید فیرعت مال دنلوا Sah 52 رول وا

 لصو هزم یسزحم ك وو رولند ےفرعم هيا

 + (yg وا طقاس هدقدل وا لصتم هنفرط تسوا ندنغیدلوا

SSردکعد هدلاح لوا . 

 رولیروتک نون SS Ode نیونت هشرخا رک او

auntتمالع و رولند هرکن  Godelروت وق هک رح وا  

 نوجا یتعمر و نوا ضرب هک یک ols ضرغل
 . ردکعد

 باق هع* نو و هوالع ام نوڪ ا E وت ا

 ض غ رب ندربضرخ هک یک ام ضرغل ۰ رونل وا ماغداو

 .ردندلببقوب د ام عون *رولوا cles نوچا
Cle!هدلاح یعیدل وا حوتفم ینعی بوصنم یرخا  

 رولیزای فلا قرهلواتمالع ہدقدلوا قحالنونت هنرخا



 دیدج بیر رت ۱:۸

 ۲ ۶ هفت فول وف .als رم Los a وضواو

 هگرعو هج لرش هکر ولند رولک مزال قلوا هلو افرعو
 لاع هسیا رونلو دات اف هدنرخا كعما ba ۰ ریکید

 + ردکعد astole د E رولاق هرزوا

 ES یک رت لاح قرەلوا نونم Ab و رتفص ress و

 7 ردکعد یدک كره ورو هک یک یدلک (Lal +) gh a ود

 ا فرعم لوا صعب ةن رع اعا a ا نا

 فررعت تادا ار هددسا رونل وا لا ا یر

 J ونل وا (STS aly درک لو

 در ندنیون و ندشرعت مال Lele رافاضم as رعو

 دقت {Au وا هبلا قاصم یک یغیدل وا هدیس راف و یل وا

 رورجناپ بوصنمای عوف رم هروک ہنباجبا یرخاو رونلوا
 ع۸ cade وف رم elo ہدیناف ناسا اما رولوا

 تک !(Osa رادو نعم ا ر اد

 (هدناف)

 (یذ) و )92( نالوا هنسانعم .Gale ct رع

 :Gla (Gods اضعب یراق )59<( نالوا یرلعجو
 هک یک نیھجولاوذ «رارونل وا dul هدناشگ نال

 نا دیلایذو ۰ ردکید ولزو یبا عل یحاص زو ییا

 .ردکعد لوقع باحصا لوتعلایوذ و یحاص

 روناق 3

Foose 



 یاباصت
92 3 

 ردهدنعح تساتو رک دن

 قیقحرک ذم رانو ردکعدیذید ثنؤمو ٹلکرا رک ذم

 ۔وص كرانو هدنراناسل یمرافو By ۰ ردیقبقح ثنؤمو

 ۰ ردرا و یرلفرف هدنرل

Tintدل درد  Go pbaده ردر او جد  celدل  

 Je الثم روناوا راشعا ثنّوم یسیصعد و رک دم یسنععد

 کو و سعمو رک ded و تی وم Cie و رک ذم

 ۰ ردیعاعماب و یبسایقاب یظفل ثن وه

is laہدعاق  oatsهک 4( وش ۰ ردرشوم ناسنلو  

 ۰ رونل وارانتعا کرد وه بھ نا OS « تاب AS 1 od رخ اب

 ےک رک اجر ناتیلول یا 8

 هن رزوابولیزاب CNRS راه !uot رولیزایەدنت روص = Se ءاچ

 ٠ رو وف و | اه ered و لاح و رونوق alas یکا

 EG 5 os هد اک ce ae} 21 رک هدنس رات \ ےک

dassلیوطت دوخای ٠ تک هطقن رونلیق لیدبت  
ia 51 ہلا 2 ° feelsت2 ۰ رول وا  LAS oooیک ترابع  



ony ê:ددح  
x 

 هس ع "هدعاق دوخاب رولیروتک فیرعتمال هنل وا طق

 !ag AN GIA نیو هنرخا دوخا و رونلیق فاضم هرزوا

 -اللابو ASN لجال رولیزاب oath y go درک ءات as دسیا

  alsدغاح و  oe"ةداع و در ےک 2 .

 .تعص تع” تيس تانا توت تاب تبث تافتلا تد

 9 هک هوو تاععم فو تبص Shoe تم

oe eeهات تولوا ن سک  Saرد  

 تمالع ہدلاحل وا are هغلایم تادا اضعب اب هدر و

cubهمالع زال وا دع  SSہدایز كب  dleدا نالوا  

 تعفر و ٩ رداتتتسم ہدابو «,jor ۰ ردکعد

 دن 027۳ dal وا 52< 35 لم ہدنرافدلوا یدآ ٹکرا

yslداق رب دنھو 5 زا وا . ck.تنؤم تولوا ید 1  

 . الا هنفیدل وا رک ذم كنظفل ردیتیفح

 5ک < ردزا و فلا هدرب نالوا ie تمالع هدس ع

 فلا هنر abl مسقت ac? Sly رولند ئ1
 ۰ رولند هدودع فلا هن ۹ روصعم

 هد ودع فلاو pres را ods روص L ۵ ر وصعم فلا

 ٠ رولک هزه رب ہرکص ندنا بولیزای ہدنتروص ودنک

 هدزغاسل ندراعما نالوا 25 5 abl هروصقم فلا

er Be a ie۲ جت یروش یوتف یوعد  

jaeہروصقم فلا هدن رخآ ی هک ی ییمو صد دحر ۰ رد  



\o\ ASF دعاوق 

 یرلقلا رنو هدهسداراو هبرع ظافلا قوچ كب نالوا

oak pnكر هک وللثم و و رداکد گر فلا تو وا  

 ۰ رولیزاب هللا فلا اضعب راهروصقم فلا 71

 اب هدیسیکیا <a هب رع هدعاق هبلعیعدم و یعدع الثم

 ا نوا ءابتشا عقد ہدەسیا رولک مزال قلزاب هلا
 . ere قلزاب ہدنتروص اعدم ہلا فلا

 تل نوا وا وا نزس واتس ات تعال و ا

 فلا essa) gl لصتم هنر ندەکرت تاودا هروصعم

 . یک رلانبم رلاوعد رولیزاب ہدنتروص

 ردان لب هدزغاسا Jord نالوا ثنؤم abl هد ودم فلا

 is las هحرک او رددزنابز یظفل | se طقف رولیاللوق

 هكارانا هدهسا را ا و راس نالوا هدودع فلا ot رخا

 ۰ ردلکد تاب ۳ ee یرلفلا

 رونل وا ظفلت نسور هدناعع ناسل هدودع لا

 : 2 یک ادغو ارحص قرەلوا زسەزمو

Eناتسل هدلاح یبدلوا تسات  
tageرامتعا نو  GUL ghرد را  

 atl تولوا عد تم ی و

 یو هت اتغاٹنوم هلیلب وأت هرصاب و

 دایسهسبالم قلوا تلآ عونرب ید حالس كلذک

ben٠ رونل وا رابتعا ثنوم  



 دیدج بیر تپ

 Ka تودنشدا Ow fools) su هدعاو ر رات و

 PU والا قوح زا هدساعم ناسل ندران و ردفوقوم

 3 رونل وا yo و طبض هدنلصق ALS لید

 Sard ead 5 2ت جد fac رع

 -یکهفرش قرشو هلاک لعاکو ane نسح

Learyرارولوا تنم هللا هدودع اب هروصعم فلا  

5 xt =| ۹ f 
iS? ارج رجاو gree ںاہطع 

 ےک اب .a زولوا تن وم aj ات هبعص و دا دعا

 ۰ رولک ی وا ین وه تل وا طعو

 وص وم كتفص هدشن ات و 29 فک هج هب رع هدعاق

 د تاو ةا ئ5 is فوص وم نعد یه Elva دیک

 ۰ ردعزال یسوا ثنؤم جد كنو ہسیا تنّومو

 هرز وا Aw راق ؟دعاق دلا pao یرع =j ین رع

 تاعر ara اطم 9 اینک | سرف لهآ (ot jor وا یو

 فیطل sy عدق تبعص و abe ce ہالتم ig تما

 ۰ ررد لوا ٴہدعاقو
 هلا jel GE رلتعص یبرع !abs ےس le ناسا اھ

ts 3تک ۳ ِ = 2  
 رک ذب تسفک elo هدقدنل وا تک هرزوا هسراف ٴ“ہدعاق

 عدق AS WS او اک (a وا تامر هتعاطم ota ات و

۰ ۱ ۹ ۰ ۰ 

 ه ذاک یاوعد عطا 202 دعدق ?CAS و dk تافتلا

 .رولٹد دعسا و یا ره



 ۱9۳ هباخم دعاوق

 a poe Mee jd وا رامتعا o Lele ثنؤم طقف

 راہتعا تن وم یسهلک سه SOL ۰ رولند مسا و راد و

 كف ورحهدر و ۰ رولتد هنتمعم سه و هراما سه قر ەنلوا

 نوو ح وتعه یازهرز وا هس راق acl reas قحا و

 *ب ۰ روند ید نک اس

 ءان رذش ؤم یداج طوق ودرک ذم بھ نیہا زايا

als۰ رولند هرح الا یداج و یلوالا یداج  

 ندشنأت ءات یعسر ءاه یهدنرخا كناەَتسر اف ءاعما ضعب

Jayوا  gualكلا فیص وت هللا ثنوم یرلنا هلتهج  ple 

 صعب ط9 نم هل د هعسا وهناخ رولنیدمسا و ale راثم زا وا

 یجدران و ele ab هتس و ole "دن اش gb رول وا

* ۰ 

 ۰ رولب ad وا هيج ونود ردش وم ist alls وات au ا

 SL قرەلوا روج+4و وری رفوصوم اضعبو
 هنیفس لصالا ف هک ېک هدوم رول وا le هئیشر راتفص

 93ا6 قحا تهاطم OY وا oS عوصوم هدالأب

 ۰ ردهدرایفص و بیک رت هجهیسراق
Latهتشاطم ہدرلیفص و تک وب کس  leyزامل وا  

 لوا هوا قیعح تنؤم هک رکی زک د لدم ا



\ogكد سر  
 جوح

 و 9

  peo Lsهتفاطم  Salesه ز وهشسد هک دن رولس هنل وا 9

 و  Ksرولند یراق ه ۰

 راتفص دوخاب و لصتم 4ب هنک ; اکا رلف وص وم هدر و

 یس هع) احد و dole جات لم زاعا را تعھاطم (oa وا رخ

aرروعس دعلاتطم و و رددساق تسو دوخاب مدار  

 ۰ 5 هد د ast و E رود

baدتشاطم جد ہهدرماسقم والثم و كص تایرا  

Halesوع“ یماوعد ار کردا  asیوعد وو رولوا  

ces۱ و  

 ۱ ٠ یک رک ذلا ةفلاس هوعدلا alam مشلا ةمرك

 رارولس رلل وق ALA یر اک راددع مسا شرع

 مد هات ہک را دعاق Lanois هلا ols رد هک یک دعد را عالق

 ۰ pals < ید (ds را ساجا و 223 عابرا رونلوا

 ۱ جم ہہم

Sb pes 
 ردەدنقح یرع عج هشش

 ؟هدعافاضعت a. jc lel نالوا he ,ریاغع ناسل



 ۱۵ ۵ هناعم دعاوق

 ییا ردج وا ex لقا ہدیرع be رونلعج ہرزوا هب
 یسەدایز ندیکیاو رولیاللوق یمەغیص همت نوچ

 ٠ رونلیق عج نو
 ہللا فلا هنرخآ hel یک gral وا ہدنراعج یسراف
 .رول وا ac هدکدلروتکنون abl هنک اس sh دوح ای
 ناسل ۰ ردکعد bt یبا هک یک نیثلثو ناال
 نربشم رونلوا لامعتسا هليا اب هلو اب (pee هدي
 . یک نیتنس نیت

 4 رع لوصاو رونلق ach ہلوج وو جد راتفص

 مزا یتقشاطم هذ وص ؤم ید هحدارفا cae لتفص هر

 روناق هشت جد تفص ہسیا هش فوصوم ندنعغیب

 هد intend نبتل ود و نیم رح نر

 رک دد عج یر ردرا و یسهغیص جوا ل loo ax رع

 رکم عج gett واو ماس Ai عج یرکیدو
Jol Sosرونلمج ہلھج وچ واوب راتفص كلرک و  

 رونلوا ناب Jl هج ay یربفمصت تر
 هوالع اب دوخاب واو abl نون هنرخآ ٤

 هک یک نریشم نوریشم رول وا de رک ذم عج هد
 . ردکعد رشم ہدایز ن

 E هیدن هدطخ مسر یحنکیا و

 هل وقوا روسکم هدنعچ و حوتفم هدنس هينا ی
<a 
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 درارکحذم كلوقعلا یوذ هفیصو رونلوا قیرفت
poeقرهل وا داش طقف ردص  Chaeاعو نینس هدنعج  

 ۱ « روید Lille ہدنعمہ
 ۱۱۰ Ses ندودل وا فذحت شات ءا كن وم درفد

 Lise ace رولوا لاس 25 5: عج هدقدنل وا قاحلا ات و

 ۰ تہی تارشع هرشع تاناتع تیانع

 Sere 0 یو ہا یا تک و

 1 ۰ یک تاونق تاتقو تاودا تادا رونلوا
pele}ارد عارذ رونلعج ہلئروص و جد  

BEN ore 
fieا هرزوا اون و ید یرالاس عمج  

 bs 5 عج و نونسح pelle رک تله عج ches رک دن

 ۰ رولئد تانسح هدنلاس

 رکو نوسلوا مما NS Jn عمج اما

 Baa وا ناب هدنلصف یصتلا ALS لیذ یرادغیص

 دا رول وا عم” فوصوم هرز وا هب ع ٴہدعاق

Chaeاکو سرف لها ردمزال یتشاطم اکا جد  Bel 

 الع, Plo لاعاو لیمج فاصوا ال را
 تاطم هرز وا هب ص "هدعاق ید oth yg ale یابدا اما

 3 ٠ راردہا تیاعر



۱۷ AEE دعاوق 

 صد ییفص هناا dle ر ۳9۳ ee فوص وم Sah وش

 روک ہرزوا یم هعیص pe ake دوخان ماس رک اف 7

 ae سس ردع و نیلم اک ۴

 جد یتفص هسا ملاسس تنؤم ع ر ۲۱ فوض ومو

 EE تاولص رول وا م لاس ثنؤ ع

 ہد ع spe stort قلوا تعا و all طعف

 راتفص هدنروص و ندنغیدل وا PID یظفل ثنو ران

 تاولص الثم رولیروتک هلیسهفیص 55 5 د رفد اب ز

 . رولنہد 7

 ندلوتعلا یوذ ےسیا رسکع عمج رکا فوصومو
Biرک ذم عج داور تم عج یجد یتفص هد 38  

 نیلماع GUS و ?ele "یلاوم رول وا ثنؤەدرفمدوخایو

 یک ہروہشم یاب

 اڑکا تفص هدلاح یققیدلوا ندلوتعلا یوذ اما
a ۱داوم ۰ هم روعا رول وا  

cable dlel ۰یک یتش لئاس . 

easهلام هبحراخ هیلخاد رولوا ردقم راف وص وم  

 ردکمد هبلام روما هحراح روما هيلخاد روما هک

 قیرط هیفیس قیرطو هلع AS قدرط ہیلع قیرط ث

aeقدرطو  a?رولوا كعد هيلث لاحر قیرط . 
 یر هوس
 a تے



 9 تر ۱۰۸

 ےک

 ذا fel یکرت ase دطباض ج ردنم ہدشلا باب

 وح قرەلوا اس طمف را عدنلعج هرز وا ےہ 5

 ۰ رولیاللوق
 - چچ چوس

 عالص
 ae ےہ

gitرد دیعح ےب رس  

 rd وه وه Lead و رولند وها ہدنماقم ادن Lea هدناعع

 ۱ ۱ ۰ رول وا تعد هندبع ot هک روند

 ۴ یواو ہدقدل وا joke 4 هک 11 یظفل وه و

 طب رونقوا موعصم هدعقاوم نکا و رولا )6( قردنلوا

 ۱ 5 هدنفرط تسوا طعف ۰ یک هللا هچرو هرس سدق و

 a aust روتفوا ہللا رسک هسیا رولو قرح اب دوخ ای
 یک یٹیدلوا هدنراهرابع ale هللا ةجرو alk هرطسع

 ,Ln Gl ( اه ( SH درفم اج ا ج )۰ ( وبسا

 راظفا (مه) یرارکذم عج و ( ام ) geet ید
 7 وا aa هدا ول (نه) نال وا ین وه عج و

 5 اللوق (اھ) نالوا یز Esse درفم جد دن y تا



 ۱۰۹ ییامم دعاوق

asثاث وم 2  aall ooهلا چ اعاد ندنعیدل وا لصتم  

 )0( یراەکرح كرااه یهدنرریعص مهو امش اما رو ود وا
 سدق ہکدتن ۰ رول وا عبات هنلبقام یک یسەکرح كت رڪج
 هدنرلهرابع هالامهج رو مهرس سدقو allege ر ?gle رس

 ماع هللا ةجرو اسمہلع هالا ةجرو abl ae راھ

abl pS ob Jo sheمرونوق وا : 

 par a3 < ( ىلا ) اضع ہدیاقح نال راربص و
 هنسانعم شه وا تراشاو یوم هنسافعم a وا اعاو

Goal gl Gat 389هننماش رک دلا فلاس ٦٤ 

٠ Jogh WN 
 راشم نیردصو هيلا راشم ریشمو atl یوعریم ہک

 نطالس و الا راشم ناطلسو ملا راشم یارزو و امهلا
 رولند املا راشم

Aہدنعاقم مج و دین و درفم ہدماقموب یظعل  

 یدنفا ےسیا ر یدنفا ندا قبس یرک ذو رولیاللوق

 auth ہدایزو امهلا یوم ٴیدنفا هسیا یکیا و all یعوم
 ۰ رولنہد مملا یوم *یدنفا

 یوم رم ںولوا ندلیبق و ید یراظفا اشا و ريم

allتلذک و ملا یوم ریو امهلا یوم ریو  GLA 
 .رولند مهلا راشم یاشابو اهلا راشم یاشاب و هیلاراشم

09gد339  

 سس



oy ۳1دیدح  

 ردلکد SS = هدناعک نا یرللعف oot chin رع

 یر ردصم اما رلرول وا درا و Olam ۵ را 5 وات اصعد طعق

 ۰ ردل Lam cS ی رللعف عرفو

Por) ace? یبا ود یارو یال ال وا رالعف Co 

 رارونلوا ۰

e aw ی 
 ۰ یک هل رو ردلام دا ردان یعابر

oeیبا ود دف اب 9 درع ید  ace?یس  

 بول وا ee جوا یسدیلصا oie درح و روم وا

 چوا deol هفد نم یتالث ردرللعف نایغلو داز فرح

 . ردرالعف نانلو دناز ر فرح هدلاح gil وا یلفرح

 « ردیعاعیراردصم لد رح یال

 ۳ اح نال وا لهتسم هدرا ناس

 , Sl amyرونلوا ناب ۰

 لوحد cd 649 لاوس ols یم ا

 یروش یوعد ola نامرح ناعم ۰ 7 |

 تداعس ale ترصن تعفر جحر



 28 هاج دعاوق

 كنلاثما ناعلو یرلواوو فلا كنلاثما لوبق و مالس

 فورح په رله یهدنلوا كشریضع و یرلنو و فلا
eeeتا تا  (ae)تلا  gabا هر  

 Clade ردسات تمالع جد وان ید 5

 رالعف عرف و رالعف ته ۰ ردق < جوا یس هیلصا ا

 لب رابتعا یسهیلصا فورح قرەلوا قتشم ندرلنو
 ۱ رر ا

 هد ول وا اب دوخان واو Gu تلع فرح هدنرخآ

 ابو واو هدراهماک نالک هرزوا یرلنز و لاوس مایق مالس
 ٠ یک ءافخ ندهیفخ و ءافص ندنوفص رونل وا بلق ه هزم

 هدیاعم ناسل راهزم هو هرزوا یعیدنل وا Ob هدراوراقو

aioeا او ا  

 سا و نامز ےسا abl ردصم یرلهغیص دلومو لخدم

 eee هنا ناکم

 ردتلا ےسا ید حاشف ردیسهغیص تلا مسا رطسم

 اضعفبو یک تاقیم رول وا ناکم ےسا اضعپ دغیص وہ طقف

 : aie Or رول وا نامز مما

 مال وا نوت یلبقاع طقف ردقتشم ندندال و دالیم

ab dol,و ندنعیدل وا هدرطم "هدعاق ییالقنا  gbیوا  

 دیک و Li ردکعد تدالو نامز ردشل وا بلقنم al جد

caseدمحم جد دلوعو هدنرتدال و نامز كمالسلا هبلع  

۳ 



yayدیدح تان رب  

 a Sot ols نامز كنرلت ےضحمالسلا و ةولصلا هبلع

۰ ae 

  3و { ae eXندحدم  Or ea ss aیتا

 : seیک ےہ وکم بت ۶

 ںدسلح ر یراف رح یح 3 ہہ ی

 تاع = یرلفرح یحجسچچ وا او یحنکیا دوخاب رول و

 :ae 9 تپ 7۰ راز ab { ردصم «Sb رولک رغت دن رل دعیص

 ۰ رونل وا دارا يا ہہ

 عجم oa لعاو ےس ردصم |

 لولدم لاد تلالد

sl, 

co CG eo 

 وعدم یعاد توعد

 ev یار یر

 نالوا ددشم یربخا فرح Ses وعدمو لاد

jad۱۳ ا تا کا داع نا  
 ۰ ALE تقبس هدرا وراق وب هک هت

 یدل وا مامت رول وا هنسانعم لعاف حسا اضعب راردصم

 هتسانعح لوعف x sl اتضعب و ردکعد یدل وا ما هک یک
 *ردیعام fig نکل ل ردکعد قولح هک هک یک gle رو



۱2۳ Ace دعاوق 5 

 زار gh shits وم daw والع ات رلل عم مساو Jel مسا

aهہمار ه وعدم هيعاد هل ول دم هلاد رک  Zoدیه  

 ٠ یکن یب یکم نیس اک Jo gle 7 یک راتفص او

 تابناک نوبناک + رواک یرللاسثنوم ay رک ذم عج و
 یک تار ودغم نور ودعه

 ےک لرئالوا ہد ودم bot جآ یک یارو یاد
 نیمارو نیعادو روناوا فذح اب وہ ot fle رک ذه

 « رولید

 یعص كل وا فرح اضعب یرارسکم عج كالعاف مسا

 ءرژوا یسهغیص لک abl یددشت و a hai فرح و

 قراوخ قراخ روا هرزوا یزو لعاوف اضعبو رولک
vobیک تدا وح  

es2 هرزوا ینزو هبتک ان  Lass 

 Ade قر نل وا بلق هفلا هسا رولوا ای دوخاب واو یرحا

 ےس ترس تازغ هلرعص

 یسەٰغہص لاهح abl ید دشت aul فرح و — كل وا

 هسار gil cH وا فرح كن هغرص و و 298 هرزوا

Sallyردکعدبذاک هدایز هکیکباذک رولوا لعاف مسا  + 

Jelكعیانص و فرح  felدخرص و ایڑکا جد 6  

 . یک راطع دادح لاج رولک هرزوا



 دلج بیت رب ۱۹

Jebel Sallyیرسک ثلوا فرح و همالع اضعب  

 abl ےک اضعب و قیدص abl یدیدشت كنينا فرحو
 ۰ رولک ید هرزوا یر قوراف اضعب و رثکم

 طعف راز ولق عج و هش یک رالعا مسا ید ران و

  Neیلاس رک ذم مت تار اج 6

Jasتفص هلبا لعاف مسا ةفلاسم یزادغیص لوعف و  
 ہدایزولع دنسانعم dle هداب ز هک ا هد ناب همه

 CaO هاا روفوو فدرش ۰ رولید مون را اک مما

 ۰ رد هشم

 یک رالعاف مسا ep ردہع اع” ی رل هع ص هشم تورص

 رواک ید یرارسکم مج و راروسنلف عج و ect و تبنأت
Lae۰ رد رلاکد د رطد  

 تما ک لید یرالاع لر لوا لای سالا رشک

 ۰ روثل وا ناب هدنلصف

 اک aa 2 دارا دیت ہم ”Ren Pe US دج.رص لعقا
ss 3 2هر کا ۱  

 رددمشم تفص بول وا كمد ی زخرف رسا رام رد واش

 فاضم ای رونلوا لاصتسا ہلھجو یپا لیضفت مسا
 ىلضاف لا كرنا هک یک یکیدلند یىلضفا کرانا رولوا

 را 2 2 نادتفنر = رح (ند) دوخاب رول و كد



۱۹5 Aalst او 

 نالوا اب دوخاب واو یربخا فرح كنسهیلصا “هدام

 رانا روک هرزوا یسهغیص یوقا ییضفت مسا كر لم

 ٠ رولید رداوقا ندنا و دوخاب ردو یساوقا

 یوکس heal و یعض ال وا فرح Sj تالرضفت مسا

 رونلعج هرزوا یراهغیص dle عج و روساک یلعف هللا

 ee عج كن ومو لعلفا ی تک مج ٹن و

keتروصر ولکه رز وا یت ز و لعف هلا یح كْنع و 9  

Giraردهلهج و و  : 

 لضافا نولعفا نالصقا لضفا

> SH نانل وا رک ذ هصناک دن راهبف دن Cho 

all 7 هلرسە gle Clog > ضعد as رایلصا ره وج دل را 

  preرول وا ادب | Artہرانوہ  ohنم  aodوالد

 هدیناقگناسل یرالعفعرفو یراردصم كناب زوقط ندرلنو

  7رارونل وا ناب یا هحو رب :

 Gulia یرلفرح مال re b هلوضا oe Keli ی

 یرانزو كرة رتسوک lee رفرح نالوا دازو Grd وط

 « رونلف فیرصت

 ( لاعفا )

 رالدو یدعتم یرامزال اب GSI you poe یسزم

Cleیک عام“ا هنسانعم كمریدتشیا ندعم” هنسانعب  



tial, et 

  OL alرونل وا  geesندب  CAATراجا ندنرحا کی٠

 ۳ یر oye ا ها یر را
۱ 

 ( لیعفت )
"aیدعتمیمزال اینک | جد و تول وا ہللا ات  hs 

 4s 2 رولک alas ردصم cbt و اصعب و یک ید

 (23s ندسنجرب یال و ine یعل کفعاصضم ad و یکا

 م
2 
— 

  a ysl stele sl lleیک :
OY وا هرهش دوخایو ای دوخای واو یربخا فرح 

  Joolsدا  Else reواوو روغ هرزوا یان نزو وبشا

 , ab۔ؤر و هيض ر نداصرو هیفصت ندنوغفص رونل وا باق

 هل ربت ند  Set “aaوا ید تاید دیربت هلسلق هاب

 رول وآ
(dels ( 

 ك اخ باب تولوا ہللا یصق كنعو یعط كچ

 « تک ا ھر نا هرزوا یعیدنل وا ناب هدنسنات لصف

 ردن وصا  doleیزو لاف هلا اق رسک اضعبو ۰ یک

 1 ٠یک لادح ۰ رول 5 روا
 یا ےس

 ‘ رول وا اب دوخای وا و یربخا فرح Babel هدام و



tt th) Cor 3 
  care 7ےک.

= >. 

 ۷ك هناعم دعاوق

 رکاو ٠یک تازانحم و cle رارزونت وا 7

gl_as lenهسا رول  eles!یک هداضم رول وا  

 ( لاعفنا )

 بولوا al یوکس كنون و یرارسسک كنافو كنءزمه
cultوا تعواطم  elo getندرسک رول وا مزاللعف  

 یک راسکنا

 ( لاعتفا )

 وک سا ین تو leg یا سک N تک

 ہلاد یمات اضعبو ٠یک اقجا ندعجہ ردنوجیا تعواطم

 یک امدا و دوا ودزا ندجوز رول وا بلق
 aly هتسا رول وا. ات Sigal هاو del كنهلصا وتو

 ۱ . یک ماستا ندع“ و رونل وا ماغدا ہللا بلق

Cae) 
L را | هلا یددش و a تابیع و ی 2 AV 

IEEE تاب و E یہ د رول وا یعواطم الفت 

  jesاهر هرر زر وا 1 یعیدنلو ہا ناب هدنتسسان ات  ASSنوکا

 یلبقام هسا رول وا یربخا فرح ۰ رواک  als peeقر

 هاي هسیا رولوا واو رکاو یک قوت ندهاقو رونل وا دم
 SEF رونلق روسکم یلبقام كاذکو بلق



YAدیدح بی رت  woe 
( sla ) 

 Bett تاب ردهلا یض كفو یھب كیا

 ردن رجال ار سا یساس by هرز وا یمیدنل وا ناب هدنساب ات

 ۰ رول وا نوا راھظا ا ناموا هد مالا سفن اصعب و

calsیزو یضارت هسیا رول وا اب دو خم اب واو  
 مافدا یک داضت تا رول وا فعاضصم و رواک هرز وا

 ۰ رونلوا

 ( لالعفا )

ees atو نرم  Deلربخا فرح و یواش  

 حاحوعاو رارجا رولوا مزال اًئاد بولوا abl یرارکت

a : 

 ) كاعد ا (

 3۶۱ لا یوکس كنافو نسو یرسک كاعو هرم

 یک دادمسا هنسانعم ناسا ددم ردنوحما بلط و لاوس

 eI jas اعر هرزوا يدل وا Oly الا تک بابو

 Ney وک قوج ےک راج ا رول وا aac یتسانعم

 ۰ ردکعد

 رول وا هزمش دوخاب واو ی وا فرح كن هبلصا ماش

 ندنرجاو lel ندوجو رول وا بلق هاب هيا

  leکاو هک  AXروا وا اب دوخاب واو رح 1



 ۱313۹ هام دعاوق

 رولیروتک Sal ات ae el قرهشوا فذح ةا

 ۰ io ۵ دام تا

 هدعاق

 فرح ab ot Jaro لاعفتسا لاعتفا لاعفنا لاعفا

 . رونل وا بلق 4 هزمش هسیا رؤلوا اب دوخاب وا و یریخا

 رلهزمش و هدیاعم ناسا قرهلوا ندنلسف افخ و lee و

 ٠ یک انثتسا اضتقا اضقنا اتفا رول وا طقاس هدلاوحا ژکا

 مسا لراهفیص نالوا ad دیزم روکذم یدعت مہلک

 : as رالعاف

 ace ی وا كرالعاف مسا نالک نداب زوقط روک ذم

 ہدنراذغیص لاعفتسا لالعفا لاعتفا لاعفا (le) و ردهموعصم

 ہہو هدنس هلج (ue) و ردح geod ) Sire نک اس

 ٠ردددشم هدنراباب لعفت و لیعفت رار هلکنو و

 هل وا ررکم ربخا فرح ینعی مال هدشاب لالعفا و

 یتا هحور یرانزو زالوا رهاظ هر نادك وأ ماغدا

ot Wl teرونلوا دارا . 

dame leisلعتقم لعفنم نعام ۳:۶  
7 

 لغت . لكن لعام و

dane Maalیساف نس  otفرح ندلوصا فورح  



Ss 22 

 تلف هوا و ےہ et را عاق مسا رب هدام نال وا ا كوا

 رسوم یل !lel eo وات | قاع ند se eae رونل وا

 ۰ رولک

 ot ete al نالوا نکاس Gab هدیولوا اب یرعو
 !det رول وا glo و رونلوا دم ہللا لفن هنلبقام یس هک رح

 “5 ولیدا هلما عم هلهح و و هت قرەنل وا تلو 4 ان

 یک ششم ندهدافتسا و دعم ند هداعا و لم ندەلاما

  Gesهدولوا اب دوخای واو  dalحوتفم |
  analیک رر ات و داقن رارونل وا بلق ہفلا < یسیکیا ٠

 yb هات سیا رول وا واو یالو
 یضتععو یضقنم و ی واسم ویوسمو غم و یتفم رول وا

 ۰ یک یتفتسعو یواسدع و یک و

 i= یال و نيغ Sad هسا رول وا فعاضم as رک او

 او لاعساو delay لاعفا سا روا و ندسنج

 ٠ روتل وا ماغدا هدن رللعاق مسا كنرلپاب لاعفتسا و لعافتو

 دیس نددادسلاو داصم ندهداضم و دع ند دادما

 Been و ا و ندا صلو دیش ند دیس و

 یت وم

 حوتفم یتیع كرانزو لعافیسانالوا هیفدنم وبا

 دسیا ای یلبقام دوخابیرخا و ۰ روا وا لوعفم مسا ہدقدنلیق



aa) |رو ] وا ل ادى  Leas eoیو او یضتعم و  Ls? 

 تا slate و درفتتسم و داوم درفد و

 راف لا Sou <| ل رال وعقم مسا یک اس و هلو

 ناب هدوراقو طقف رارولیزاب هلا اب ہرزوا هب رع هدعاق

dey aclناسل  olارے رنو  
1 1 7 
 ٠ رولیزاب_ لا

 ناکم مساو نامژ مما ید هعیص لوعفد مس ہدنا لب رہ

 یظفلح رع هلا ,AP ویعص یم الثم ردکر شم هلا

 هلا راهشرفو رول وا ناکعو نامز سا م d لوعفم مسا م ھ

EEE 

 تا
 یک هللا اگ و بیر °3 نع Lea ہدہس راف ناسل

 فورح !?ue اوو وا لامعتسا هلع راسک رت

 یک هل هللا و بد د رعمع رول زا راد , لصتم

 ٠ رولیاللوف LSS یرع هلو ید ہدیکرت ناس

 وزراو یم La .رولساللوق قوحكب والا Laat هلج زا

 ۰ رول وا دا ربا هدنماعم

SS SSS 



Yeoںیہ باتک لیذ  

Lhe’لو  
 ردهدنفح یسالما كنه مچ

 هک هل وش رولناللوق هد Jab GE 3 I )ء)

abرکا هدفك وا یک اس مرگ نالوا مٹ هدنطس و 25  

 قراشا ہر مس :رزواب بولی زا هلا ف ےسِا چے

 نا كى sy كسلا یک رکاو یخ رونلو وا عضو

 Lay ا رو 92 هزم هش رزوا كاذك تولیز را

 ۳ د روا فوزا واو ہنسا مرک
pth EE Sab;یب  

 .Ail هدن ر وص Bs ae هدنطس و كن هک و

 رووفهزم# هنرزوا 3 CNIS هسیا مومعم

 فرح دوخای روسکم ای حوتفم رکاو ۰ یک لجوم لاؤس
 هرز وا بولیزای pee دسا فرح نک اس راس اب و دم
 7 ae ےک gi هادسا mis لئاس دو aS رو وق 3 کپ

72 

 ۰ ردداش ئی هاما و

 دیا حوتفم یلبقام هدولوا عقاو هدنرخا نهو



 ۱۷۳ هام دعاوق

 یل یاشنم رونلوا عضو هزم هنرزوا بولیزاب هللا فلا
 (Aa ا رول وا لصتم ےس لدو تا ودا رکاو یک

 یک ینمشذم oo یا ۵ ۵ هن رز وا تولیز راب ن 13

 رولیزا Ne وو ۵ Wy هسا نکاس یلبقام رکاو
 ناد ددا ate چھ ودا اما ٠یک ءزح"یش
 یطظفل 2 Le ۰ یک هد زج كس 357 دشرولی زا ہلا

 جد ؤزج Licey رولیزاب abt واو jad ور و هللا فلا
 یراقدل وا لصتم دیش رب ن کل رولیاللوف abl وا و هلو
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 Ab رحآ هدنعج ود رغ هك اكتم ہدہیلا فاضم رو:اواهوالع

(ns 2)رغاص ) هدیعج ودرفم كدطاخت و  gre (OK 

 رول د ار مکر )1( هد درفم با رونلوا



tt >ےک  
SD 

  ) ۱ءاک اکساکد ن و ا نزو ترور هد رعشا تل (هتش

  ۱رکاب ) ہلل رب  Shueرونا وا لاا ( کا  baseهدرنن

0 eis; sis هلمحورب 

 نوچنا ظعتہدلاج یراقدلوا مجاناد.زم+ زب (دئاخ ) |ا ||

 |  a Jalنالواعج "هادا رارکت  (J)ا هرز بول وق

 | نوچبا طبض لیپست رولنید هرس ? Ulaلاوحا |
| 

eR 

ine 2رونلوا ناس بال زت هحور ہداروا  

— 
os DED: ۲ 

 رہ تو ی Sat انا
 لس Kaw یس نس

 درهم هرم sy) ١ سم

Oا  Cesکا و  
neراعشا رس لوا ینعا قلوا ی صد رلدئاغ  | 

cee gas!تقس یرکد امدقم كدش دوحا  | 

ds3 ردمژ  badیھ ہرگ ضعب  Jue aa 

 S95! ell « مک هت روان د ) یوم ربع تولوا

 زنه رکر دل وا یعلصم » و « نس ded ی ردق نعل

 a ردقو ا یسافو هک كرلذا ) و « نس ہدبآ یس 4.۵ رعمو



(kes) 
 Elan ithe  کڑأ ترس

 عدا ( رلزعارب را لو
 | oy لوا وا نالوا

 Hl هالع هراذضم ( قاطا رم ۰ یک یررہص

 :eas) je gi هم ily تبسذ ?Lajas نانلق

 | al فاضم رکا an هدعاو orig ۰ راردا

aeهسرواوا اک.م در  Ee 

(a)باعاح درفم یم هسرولوا ملکه عج ر 5 و  

 ) نک )هس رول وا بطاخ عج (فاک رغاص) هس روا وا

 2 كىا WO cS ےب (aE هد روص بئاغو

 یک تک رانا - نکداتک زم: lS مزب oleh زا

 ندنفب دل 0 اتر زام ات ور و (هذعاو) ۱

 فاضم ین ول وا لماش و هران .wal د رو ص باغ |

 قاضا ?KE نانلوا ہوالعهفاضم٭ یدهدقدل وا مسا هلا

 کكرگو iS gk ٠ ۳۹ ر هحاوح دوحاں كن هحاوح روآ وا 1

 ںیم E یرلعج درفم كرام ا ل رکو SA زیص

 ٠ز واوا تر زارو ود دو اا كو ندنراقدا وا ۱
SCULLY ROSا سنن دم  

 ہی

 ی

 ۱ کس

 رکاو ۰ رو دهد the باغ !laa یخدمد | | ماکحا اس

 wil 43 ولوا هسز و Jy الما قر> هد را خاتم

 !gota هر وتلد هدانژ ( نیس )هدر لوا ندای هدر وک ۱

 یاب ,Pd اک وی ہل اط ك دّدفا ٭ یسافصءاران ۱ ۰ و

 ندراق اتا نام هسر وا وا شم ر قاضم ا ها

 MS «یراب اتک J LLY. Ab روابروت رونک هرگ



I TE ee 

 بول وا led) TFT و اک

EEمنانلوار  Fl Va T So Hkلوەقمر 5 یک  

fید ہم  (bاھ )هدهملا لوعفم  ( ER: 

 ندهروک ذمتاودا هدن رلت رو ۳ با اه لرلنو 9 (فاک

abe Js) 1نوت ( ) ASفرح هد را قحاو رونلوا ہو  

 هب قاض ا رص هدیرلارو ےہ wile كر هلک نالوا لاصتا 1

 رونلقافتکاہلس رسک ںونلوا ود L نالوا تمالع

aS is! ۱۳نالو هدان ز نیس 4م رحا یک ٹن اتک  

re 

3 

3 
3 

 E رہاہے E 2 1 چ Sasi yA دلنفو ید عزا روک
 لاصفن |عبطلاب ندنفی دنل ول (رل) دنر حا راع هج رو یک
 الثم نر هناو epee (ای) اًفلط٭ ہدرلنا هم وا هدر وص §

past 2 :و  see ed aeبواب زاب  (GANS | 

 ربع نازل gleg Ace Jab ن نظارے fe oh تک

 | طیضلزمسآ < sale مناخ روا 54 لصفثم قاضا م

 دشت رک هدر زیرال ادم 4 روا نوجا

& SNe Cle روص لاصتا: # $ 

 ًُ  (adil gaze ( Genes) (3,2)هلا تام )

  lt ctكلوا £4 اتکا

EAS ET ا یا - 
clits 1 (۱ le lt | 



 LOTR ts ° زعاتک یز اک ۱ ۳۹

Maca! ۰1 یرالاثم كا راتروص  

 ثمرا "as al eu مما

 ٹاک ما ih عا ںی سا ا

 دل نم نا را ,jay ا
Poaجا 1 را یزک صا 5  ls 

 4 یرالاثم -| لوا اھ هدر <| 3

 كمما ۰ ۰-هبهناخ < ا
OST ۳تا وا  

ew le rteاځ  diتند اح ہنس  

 1 _ كزا هناخ 2 ےئل واضح E edie اک

 ye 86 یرالاثم كرانلوا فاا ہدنرخا لم

 CG. aN یاضم) (ati وعفم) )419224( ) درع ( |

Slane lacرک افص  cK lis 

lowe ism 2اقفص یس  clin, eS asdy 

Sleeیزکافص $  Go,زك افص ہزک  



 هک ۸ &

 é یرالاثم كرا )وا اب ہدنرخا

Deas acs” agus Ee6 : 2  

c&, af aX, ay ےک ay oF 

aSکا ۶ سم  sofتكنسدک ناپ  

 2 نک fos a seu ٥ یدک

Kas KSئی  Afکد  Bere 3 ٥ 

& Ske كرلئاوا واو od sl ن 

Sa 9-9 هو er NOSE 

da 9-2 en? 6-92?كسوص  

 كود هوو S92 نمو
 كزکوق هزکو رق ی of وف Ss ود : 0

(tle)هدهسلا ندراظفل ناذلوب (ا )ەد ر>-| یظفل یدنفا  

 فذحاب یهد رکا هو راهم 1 وف یبم al | مسا تشک 1

Jot slide (Antرا  )یلع حرشمەحوربرانا هلعلو أ 

 یرالاثم كرنا ندراددل وا دن روص لاصفنا مولا

 : ردوو تجاح هرب رګ

 مکترونلوا تو (ا)نالوا یتا دا هب لوعَۃماضعب (هدعاو)

ote یی رولن:د(یدتب!ناشب رب مراکفاو ن ledle sells) 

 ج سم ےس قع ےاند ےن ےک نو دیا دب نح کرو تالابقا یلوم) وزولوا |لعد eo bal و
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 ینیردق كق وذ مایاو  daeردکع د ینیردقو یتقوذرکر وان ر"

 یکلاقاوک رولسد  SEsمهروس كقوذكااع»روا وا كم د

 رس هلا ماکتع رعکنالوا هلافاضم ایرثک ۱(هدعاو)

 وناو'فذحبطاخم  nx? adoروت 7082 راق اطا
  aeیس لک و  Eoانک ہدنماقم كي اک يا  2 eaeروا دكاتک

 و  ns? aفتح رافاضا رم قد هئلوا اش رام صح“

 روانید ۰ هوالزس ۰ یوامزب۰ و مع روناوا
 ی :ee ns? (i“ 2( هدک لند یماط ك هوا م )40(

EEاکا(وا)ب د اوا  sl ceقاسارسع( كم)و  

 ۹8 یندداو وا فاضل سا هد :BE مب وا یح ا زولوا

 فاضماک (ماط)بولو هم || فاض ید هل بسن (ہماط)

 ی مو + ا ىا ?ne یتواصا ee و 2

ES Shalb age eeردن 9( ںولنہد  A> y 

 !dala ہہلااض فم یی و فاضم مه جد (ماط)

 i رواوا (یرانگ) درج
badd] (dle)ناسل 1 ینیدلوا هدر  od leeید  

eeہدنماقم درف٭ ن  Ceنسالثم ۰ رول اللاوو  

elyواو زس  Mossدهدک هباس و رولنید  edbهدرب  

 ہدنعجودرفم كان روص فش اعەچرک و روید هدزک هاس

ns?قاضا  dullهلبا( رل) ہدنماقم ےظعن  gh Weeب  
 ۱ جت SRE دچ جسھنژکج جس وج ےسکجم سم سعد



Se SL جوراب 

 ۳ تم سو

 ae ل ماو ہدنزەاس هدر جلد ہدنمەیاس الثم
sp alateما هدر جەلب  Jاذکو ۰ رولت د هب  aad 

 ۰ رواماللود یتروص باغ ہدنماقم بطاح نوا
 دنس هاس كمدنفا ory كجلِلد هدک یاس كس مک هت
 ?°gle! n دّودللوا دصق ظوعل دان ز اھدو ٠ رولد
 رولت و هدنس هړاس ل aslo وناة عج د( كمر نالوا

 Fok “3 اضا ?ne هدقدنلوادص3 ظعن اهدناق رب و
 . روادید هدنرلهیاس !J sate بونآ وا لامعتسا للا( ر )
 ILS 6 ہرکصذدک دنلعچ 42 رع یبرغ ماهر

 !esas لکد syle یسهوالع (ر)نالوا عج hs! as و
 تو ینددلوآ شمنلعج 2c gle هد-روط تاغ
 روا هل اللوق هلبا (ر) یفاضا رض قجەناوا هوالعاکا
 یرافارطا كراغاب وش یک یردلنند نارطا كراغاب وش کهن رولوا كني Je هنیر ۰ یرل یسفعبرا لاوخاو
 یسهراجع یفارطا كلرلغاب وش هکن وچ رول هند یخد
 قرط ترد لعومگ ہلْماوا هنسانعم ی :bb راغاب وش
 Sel a ,دکدلنید ی رلذارطا ك راغاب وش ت واوا كعد

 ( ?gui nc ) زواوا كعد ote boost یربآ
 ء] ردبا طور هيا دیم ی ربخ S92) p07 ناناو|هوالعهرل ربخ

dey klرردنا  Cala tigہددرفم  Cn) 

 «زکس ہدنعج و« نس» ہدندر غم كيطاحو ءازھدنعج
 یس سن ربع# كنيراتروص  بااغاما رر د «زسادوخاب



(01) 
 ےہ وک عج

 رخ تادا زکلای ,دنرادرفم ءارا:ا ay ced ne? Gaal وا ا[

 ہوالع «»هدرب ہدرلوچ و رول روثک )53( نالوا

 es وس ۰ :wey اج را تاک ن ty روناوا

fرداد( ع یدنوفاو٭ راردک رانآ ۰ را کس دوا  

Atalفذح یسا طفل <نیسا اضع) و ی  ردلف اع رب  

Pbزکاو ی ؟ نسناک روناو  «lay esaدم یرح 3 د وخان  

 هراز «ا» هدر لوا لا را هسر ولو

 ز یضاد ۰ 0 ید ار اد مادک ۰ یا ہدنس٭ رو و

elieموج  > culeالعفو یک ۰ رب و  KS 1s)هند  

 لعف Laz رر دنا ناس ی 7 + رللعاف بوناوا ہوالع X93 د

 صوص هرالود en © یلعف ریعا٭ ردکح هلک هدست

 ید لرلنوب رر دنا نایب رالعاف لر dex درلن go ولو 1

 روا. روک ( رل )طو ہدنآر روص Ole عج بوذو' ینا

 (فاق)د وخاب (فاک )دن a Ce 7 دن د رفم كم 9

bls,ہدیدرفم  elo ۲جیو ( فاکر ٢ CEE 

 رابدتبا* نکیدتبا۰ :guste saci مدتنا ٭ رواپ روک

 یک ۰. د + Rese قوزا یدزای * كدزای ۰ مدزاب و۰
 ہدوا ۰ ردرص یا لا ینساتعم تفص (قفطور ص)

 د وخاب ك ?wad ne نالوا ہلا glen ردیظفل(ی)
sj delہنس نا  eg dleوا  gyیت  PAS ۳ u 

 یکی 9 3 ey یکرلنا ۰ ین رس ۰ که
 — بی

> 
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 ۰ زولوا ید .oF aj هسهو Ae ( 82 4 cay ۰ رولد

AS Ke ASEبول ها لاح درح رالاثم ومشاو ٠ یک ۰  

 owls (a) مماافاضم (هر)هدهلاو دوم دم (ین) ہدہ۔لوعفم

leیگ مرد رونلوا هو  ate ASEیک كن رایک  

Gla pate Alagus۰ رون وا نایب هداوس> وشا  

 ( هب لوعفم ۰ درک  gaze ۰آل ( 28 Aهلا فاضم )

uke ae ess ۱ یک 

OKT rt Bae شکم یککنس 

  adilككا

OK ا ahs ۷ eS A و 

 IK دنگ رس ابا ی ارم
 تا Gt یعرفا و

 Oe کنی دن دا .aX کتدنفا ee NG نا یکشدنقا

 SS دن دا 4.85 راب دنا ےک دنا کس رہا

 ترا (ہد) a رخا ا دوخاب كراص شرم

 ۰ دس ۰ نولیهلوا ہوالس ید یصو زج
Sorin۰ سراب  ite!یک  

 ی ہیر سل
 هعورا لاوحا ید درا تک ورم و)ہدنراعج

 رولم الل وق یک Pll Souk درجن واوایراح

 لوعفم (اب) نکلاب هن راج (ین) هن رادرفم ہدہم لوعفم
 سم تست پک صحت صحت سس



 ,دہلا slice و (اه) هنن راعجج (6) هدنرادرفمهدهبلا

 روئاوا هوالع( فاکر غاص)ز کلا هن رلعج(ك )ہن رادررفم

guiهدر ز بلرت هج ورپ نوجا  patرونلوا فر  

 ( هیلافاضم all ٠ لوعفم ۰ هبلوعفم ۰ درج )

 كو کول یو ا
 digs اکوش ینوش 42

Shy otig sky HD 
 Si وش ور وش یرانوش رانوش

 ہنی رارخا دوخاب هدقدلوا هبلاقاضم راتراشا ےسا |

 یکن وز ولع ہئاوا هو الع So نصور هران اه دک دلک (هد)

 یککرانوش یارلنو یهدنوش یدنو یکذوش *

Soo tg -لاوحا هدران و و رول ۰ یهدرلاوش ۰  
 ۱ ریه Sie aig ۰ روناوا فیرصت هبراتعا ans را

oy |(وا) اضعبو زواوا موللا « هنلودح  
sedقرەلوا تراشا مسا  gl Aledهاک زا یل +  

onusك وہ وا هدغاط یهدوشراق) مکتن * رواواتراشا  
 ۰ رواوا نراشا مسا یظفل (وا) ہدکدلن د( قاب هحاغا

 بول اللوق نوچ اپ رق (وش) و (و) هلن (اکو) |ا
G41 |!هلتهج دعبو ب رد  SWتوافت ید هدنش  

Slr! هددیعب ہلتسناک ا (وش) و هدسرف Cy) Godel 

  ۱نوچ ادیب (وا)وطسوتم (وش) و برف( و )ندنفیدلوا |

ne: 



( of ) 
eeeتست  

 قجنارواوا یہی لاراشمرب ك راتراشا مسا امتاد ٠ رواوا شاوا
 ۰ رولب الود زس هلا راثمەدنماڈ e راگ oS ضعب

 « مدیشوساکس هکردول تداع » هدروکذء ص وصخ کت
 ( و ) نالوا هدنرلهلج « هلکد مراپوس هک وشو <

ac a۰ رد ران و (تامم) هدیکرت لصا یک  

 هک ردب راظفل (یدنگ)و e ینعل )0 2 ےس

ge sy Spee Nf:ر اُس |  O92!۱ رول ہناللوڈ  

 | 2 ودرفم كار ره و یبث اعو بطا اتو یلکتم م ل ران و و |

oaفنح (ی) و( واو)نالوا هدنرارخآ  | 
 هو الع بطاحدرفم ریه هدیط احد رغم و (مذنک )قرهنلوا

ee beta aa asهرزوا یرادلصا  

 | (یبودنک ) هلیس هوالع (یم) دوخاب و(یدنکو وداک)
 ; :(نیدنک )دو (نعودن (J هدملکتم عجو(یسرن 5ر و

 ae عج و 0 نکن ذنک ز و ( cable ) Sod مجو

 لاوحا یچدهدران و و رولسد(ی رايد ك ) و (یزودنک)
 فیت هرزوآ ی۔ہەواع هدعاقب وا وا یراج dai را
 روناوا رارکن دیرجت منا نوچ ا دیک ا اضمبو رووا
 ac aS gas ا de ودنک ودنک

 ee رو Eta یک ودنک

 att یدک SNL 4 gay ودنک

 درفت واوا

 ےس

= 
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 ها RS eget ا ہاسو دنک ودنک |

iD TN gyرگ دلا  

 ° A و EU L ہزگو توا ودنک

ae Jquy |یدنک اب  a AASروانہد  

deاو۴ كر ەم |نیمعآ یصخ رب  Olرولنالل رو ەدىرلەاقە  

patel Dieما  OEEیدتا ےک  ence By 

 ۰ روانو د نو-سلوا ەےسرواوا٭ ےک یا ee ماہباو

 رولئید (رایگ ) بولوامج ہلاسوالع( J )هدنرخا و
 رک ذلاحدرحم ب ولو یراج ہعب را لاوحا Fo ہدوا و
 AE) و )هدنهم لوف مرد تک ینیدلواهرالاثمنانلوا
 ANF) كيك )هدنملافاضم AAS) )هدش ملا لوعفم

 توو یییدلسالا وڈ هدنماعمیراکنا ماہقتساو ۰ رواد

 كنا ك یک تنس. ےھک ےب ب ونلوا ہو الع یناضاری ع هنب رخ آ

 ےگ هتن رواد یمک رانا KS ay ۰ نمک نیک

 ants ندزبس) 3 ( ردوو pas acs ندسس 2 (

 « رد اوره هقشب نیدنس ےب هدنرل هل هاعم(ردق ول ن هسک

 فاضماض ہو °3 روان د«ردراورمگ هقشندزم-مزب »و

gare!ررکم تقولوا نکل رواک ه:ساذعم(ضعب )ہدلاح  

 مزال یساوا CS كلا فاض مو ۰ رول اللوق قرهلوا



a؟ كان و۰ ےک . مصعل  setیس "و یداک  

 یسلریعص هنر + او زدگع د ی هکر ولع دیتا

 ٠ ee ردي ic كسعل ا ج Soa روک

tl * comeیظف (مک) و و . ولت ر درام  
 هدن سا KEM gall یوذ بت ولوا صوصح هلو هلا یوذ

LYروا اللوق یظفل )4( نوچما ماہہا درک و ماہفتسا  
 هسر واوا 4, هدنماقم ما یدلوا هن هدنماقم مامفتسا

 عج هلسهوالع (J) هنب رخآ كو ېک نوسلوا
 3439( فذحهمتر cla نالوا هدنرخا طة تولوا |

 ہعیرا لاوحا هدنعجءا رکو هدندرفملرکورواذ د( رات (
 قم (Cog تلاع مع یوو شراب
 ہدہلا فاضم راز ag ٠ )دلال وعفم (یران ۰ 24 )

 ید هدندرفم Spl لوعفہ اضعب و رواوا (كران ۰ كن هن)
 هددرک ضعبهدنزوص ول ورولنہدهلپ !gis فذح(اه)

 Soh داكنظف] نوجا و ay gl-W وقهتسانعم (نوج )

 هنیرخاو ردشهل وا فذح فلا abl اهب ولوا نوچ هن
 هل | «J اتو !Nido ب والوا هوالع یناضا ریس

 لیمسنرواب Sb fact قر ەنل وافذخ هنر gla ہدرا۔اغ

 رو و ناب یرالاتم 0945 نوا
 ) هلافاضم ۰ هلال وعدم ۰ هبل وعفم ۰ درع (

 Nea Cheha سم ییهب یف یف مان
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 ba هک هن یکن ك4

ey Faا  DOA RRینسن ینس ۰ یسآ یه ہا ان  

optین هی .  SHدام ەئ ۰ هزم 8 نە ۰  

sa354 035 4 یزک هب  
jab نال اچ atom یفل (ران )نالوا| ae 

 ندر هدعاقنانلوا ناہہدورافو ید سصت هل وا ندنل.ف

x 
 زوایزان (ردن ( ںونلوا فدک یهدعتر یاه ید

 بونا هاقذحاه ۲ رک |یجدهدقدلوا تنم ہراع۔ا ضەب و

۰ 

 ید اضعبو یبک dex و ۰ هلئروصن ۰ sol زابلصتم

 (لصا)و ۰ یبک Anas 4 + abs وص هن روایزابلصفنم
al CRs.4( هلئیروص وو 92و قد ( aca) 

 ایا قبر Ct رت ب یل ی( (bal یر کد

 5 زواند ely شاوالصزذہدنماقمماھباو ردا للص

ud ne? ay alyقرەناوا:والع  toi۱ و نیساص ۰  

 رولسد راردلصن Kikai زلضن ردلصن

 AP SEY بوا و اهنسا ءم fei د یظفا( هو
caeنیس ہت ۰ ع4ق رەناوا ہوالع ی  piesزب 42 ۰  

Koadلامعتسا نوا ت ةو اضعبو رول درر د هج  
 ردکعد دلد 4 و هک ن ولن دك د هی stu ونلوا

 ہدنمافم مایا ست هر ولبن Wer نوچ اماه ادوخاب



 pee مج و

aبے نم ۔تح  

 تاشو (Dae ی رو لصتمهتس هلک (ردق)اذک و

 روئاوا لامعتسا هدنماقمماهبادوخاب ماهفتسا ینیر أدقم
 كِوَةءاایوذ دا کو هدا وتعلا ced TS یظفل(یخذق)و
 قرەلواد رفمأعاد نوچ ا ماہ ادوخا: ماھفتسا هدنسل ربغ

Ws?اکو و. رول د رامدا یتنقو مدا یت مکه رول  
nse =?قاصار  heروناو \ هو  “KI.هنسرلتر وص عج ن  

eeکوا یش  ee “oR Bayاب  Raisىش راناز  

 یا را وک روصو و ۰ رواند

 هرز وا یس موا ڪم هدعاو هد هما را لاوحأو ۰ glad د

 رو اوا فیرصت
 MAT نوجا !ply دوخاب مامفتسا cote یظفا(جاق)و

 چاقو يداک یشک چاق . رولىن الاوق قرد]وادرع* le اد

 ہوالع ?glei nc هنیرحاو ۰ یبک نوسلوا هسر واوا
 ze رونلو' فا pal هرزوآ یس هعولعم eels قر هلوا

 (ردقو )و (ردقوا )و ردصوصخم هن رار وے عج جدول

 ر دقوا Mew ght 52 نوجا راد ةمیراظفل(ردقوش)و

 هد هسیا زاویرنهردقوش ونک! لقاعر دق وہ و قون مارولعم
 ےن ولو ال حس٣ ,دنماھم ترثک یی (iba (یلح)و ۰ رولد

 ee ۳ روانہ درد. هلن ام ولعم یل مخ

 کی اب ee ۲ یاب لصف ۶



 کہاوت
 ہراغغاضعب ران ول بواو' ( نآ )هددنعب ( نا )ہد رو ۱

 کی ۴۲ ا .cy زا دم )۰+ وک pale رو ۱

 .E ۳ رتوام اوت 5 je ےک |

 بونارارکت ہدنماقمدیکأت اضعب و ۰ رذکم د del یدنک ا
 بولاواەٹسان هم هر را (هج)و ٠ رول د ) دودو )

 ( دابآداب ه> ره 5 رواہ اللوق ہدنساراە۔سراخ” هراصاضعت

Siz 1ردکع د نوسلوا هس روا وا هره  

 ,natal coe ںواو late شا لا Ger ه ا

Gad!۰ رولب زاید( هنوکچ (  
 هد ارگ ناسل هدهسا هنسانعم چاق BI ( دنچ )و

 رواک ہدنماقم ماپا نکلا بوما الل وو ھا مامقترا

sie)هک نوک دنح ره ( اضل و ۰ اپ هعود  

 2 ء د ر ذعنره ۱

 رولو الاما ہدنسانعم ردقوا ( نادنچ ) و

 ۱ #٠ رد scl تابانک تلا لصف #۶
 ۱ تیک رت laze ی SUA: Ones nS? Lad ندرلربم ی رع

 ۱ رک رد رفمر هدرانا ۰ رولدناللوق هدنساشا رع

 دارهم 7 ه) دنر ەش (le) هدنکومدرف« )0(
a)بول وایراظفل ن د  JTتراشااب  
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 تام ohh فوصو٭ہ هلبا نوت ہد رعەگ وح

 :تقاطم diem سض ید هدر یک ی \

 جر ?S 3x0 ناسلوا کد digo‘ 9 ردطرم

 (هیلاراشم ) هسا رکذم نوک رب Gf هدوراقو ینعب
 دوجار رک ذء صخ یکیاو ( اہہلاراشم) ہدیا ٹنوەو
 رکذم هداب ز ندیکیاو (اسهلاراشم )هسا تف وم

 ناو«. هداب ز CALs ( ےہہلاراشم) هسیاراصخ,
 و (Mes کل رود( (See هرس ار هم
 ہدنم' ثن وهراعجو ندنعب دلو ل حبه یظفل( نه (

 cr a الثم بول اللوق ab (la) رت كا | ندنشیدلتو :وط

 alae ۰ ats ہللا هجر all یوم رولند املا راشم

 یڑ هرابع 4ماع ه رطشع ِ هدیه سوق هر مد هللا سدق

 هنل قام یسک رح كرل ( اھ )ورشاو ہنلوا سابفاکو خد
 هسسرولوا یفرحاب ذوحاب روسکم یلبقام بواوا مت
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ab 20ٴیدنفا)یک یکی دندان اد  Cale: 
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 ہدنماقم هزر و ERE ام هدر رب هلب 9

aly (دا guامہااراشم )۳: اشاب ) و (ربم) رول .دیخد 

 و هلارا لو ریال هب ول وا Gales وب ید ی راظفا
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 | هدهنیا لمعع-“ دن اولن اف  یظفل (اذ) ندنزانرراشا
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 ردنا تلالد
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 a ریس سس
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 رادلصا و دنضم هدا فا ضم ۰ روناوا ban ( دم

ih eesلر ۹۲ اوس ور ہک ًاتردسطقفب وہ  a~ 
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 (ر) راما هکن وچ ۰ رولباللوق (ICY یفاضا مش
 بواتاللوق هللا( ل) ناسا ری رک !ندنکی دناعج ہللا
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 ,al وب هدران (lds يج راردصم نگل ٭ رواد )7
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als aدوخاب ا تیاشع مراد دایر  
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 Wand ا لدلتمزف ° نوک بنایا سک
 pa ینلقمرق ین یکیسک
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SKرق 5 ہک  shaleرا مرق  

gSاک ر9 ي ریسک یک  isراما  us 

 یک ?Dap روزا قلا ید ی Ab اعر ae ضد 3
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ctsرد (ید هتمر) و( مزال )رک ردم“ 9 ییار دص هل تج  

Si ۰ Patsy ناظر وع كس رد ص م veh: ae Sige 

 | هد" 52 gb 4 ربع ںواو J 0 فلعاف یانە كردصم

 ۱ EO 0 ca قعو وا نوا . رولسد ( مزال (

 هسر وهوا ځد 4 رغ بولوا cial رب ثالعاف یمانعم |
gheyنیکی ران و ہک یک قمزابلوسک . ۰ رولئاد )  

 هش نالت jb OMS تولوا یشا Daal ناب و
 تونل اهب لوعفم رامزال هل :مح 9 ۰ رردیدعتمهاکعقلعت
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oat) 4 
 ست پجعتۃس ET lic aaa وقوع ا وی وع 77
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 د( یا ارق)یرکیدو( els - ) یر ردیسف ییا یدعتم
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 Fleder یتیضم٭) و صقان "یدعتم یسضع» محو ینیدنلوا

ole ) A۷ ندردصمتادا واوا مزال لصالاق(  
 رذرزردصم نانا یدعتم هل سهو الع هبدعت تارا لوا

aلطفا 5 ( هيدعت  ( CUہدنوا ںولوا قرح  

 هش ند( ار ) deb لردصم ت ھ0 هطعاو

 كمك ۰ دولب روتک (رد) هسر واوا نئاس فرحر
 ید هباصا Asli‘ واوا Cy) ie یک ۰ "مرد"

Se aeهسا تراص ندف  avهوالع ( رد )  
 3 1 ید روظ قمووط “رووا
 | قعرارص قەزارص ۰ زوالوا هوالع ( اب ) هسا هدایز

 (él روای رو VD oe) واوا رخ” رکاو یک
 ققوواق ه هوا \ Jz Ie را را ۰ قم : دمو ق هاب “°3 . نیلسا

e 1یدعتم توو یراددناق یدعتم هلتر وصول رامزال  

wil ailیڈدعم ی رانوت  tie,رارکت نوچبا كما ۱  

 هللا (رد ) ادتبا ree وش ۰ روناوا ہوالع هيدعت تادا

 | یعتلبآ( ان )و ( ۱: ) فلصم نالوا شف یدعتم
 كمودزک ) روئلوا ءوالع ( رد ) هردصم نالوا شفت
 كمردتنما ۰ لاو قءردروط قمر دروط Us ردزک
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 قعو وا وا ۰ ۰كمردترا - dé را قمردناف ٠یقاسق

 اضعبو یک ) :قمزدنرارض٠یقعرارسص ٠ تو وا

 ہایسوالع(ا)۰ رکصند ( رد) و (رد) هر Kai )ا(
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otal!ا! ینغردنلوا |  Alsقمردندروط۰ كمردتردزک  
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 كمسك jal ١ ه | 2 7 *یدعم esl ىدعت مودا

 ssl دا را Me Ty HE یلوندمح نۈكىجچ . لم دو

 IBZ rT )ردباراعشا هطساو هدقدلب وڌ هی دعآ
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 ہدقدلن وق هب دعت تادا رار؟تیهران و of قالو
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 هدودنرویدتء اهد هجر درب و یک ( قمردن اللو ٠ .قمالاوا

 و 1 و ا ترک
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 ت ت جج
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 یه ن م لل ٹک تک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش (

 رد راف رح

 ) هلصفم فورح (  5bناسیفلوا طبر ہنیرادصبام هدب
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 Bs نالیابو نلوک هکلب بویعا تیارس ate شب

cayهدنسف  a Pb 

 یدعتم یس هفاک كرالعف نالیاب ندیعما ردصم یدعا

 ندیلعف ردصمو مز ال ران الی اب ندیفصو ردصمو

 ندنلیق مزال یقاط ر و یدعتم یقاطر زر الوا

 رول وا شلوا
 ( ہدعاق )

 هدعاق هدقدنلوا دارم GEL یدعتم ( رامزال لعف (

 هد رللعف نالوا لر لبقام ؛لردصم تادا هک ردلوا

 نکاسوهوالع هنک اس ( یات ) رب هنرخآ كنهللصا هدام

 هدا ز bal) ) رد ( ر هل رسک الاد ہدرارب نالوا

Goalsرولیاب یدعتم  

 یک (كمردلوک ٠ كلوکو ۰ قعووا ۰ قعووا )

 رج



fe 

oe هب دعت تادا رارکت جد هراب date هرک ٦ 

 بونلق  Flرارولیناپ یدعتم هدهجرد یصج واو

 ) یک ( قمت رد زاپ ۰ قمرد زاب ۰ یهزاب
 ردعصنم هن راع لو هجو مولعم خد هلدنهج تبسن رالعف
 ) رد رللعف نانلوا تبسن همولعم لعاف ( مولعم لعف

 ) كسروقوانس ۰ مدزاب نب (  SSقمزای )ربهنیصوب
 تبسذ ههمولعم تاوذ ندا ارجا ینیرالعف ( قموقواو
 ند اا

 ( تبسن ههب لوعفم بویفلوا رک ذ لعاف ( لوہحم لعف

 رد رالعف نانلوا

 ( + call pes(قجآ و قعای)هکیک ( یدلجآ رلبتکم
 یدلپاب ) ندنفیدنلو لوهح رالعاف ندبا ارجا ینیرالعف

 لوعفم یرادغیص ( یدلچاو  aeهک رد راشفاوا تبدذ
 رونل وا ریبعت لعاف با ہرللوعفموب

 ) هدعاق (

 ( هدعاق ہدقدنل وا دارم قلبا لوهح ) رام ولعم لعف

(J) stb st adh یلبقام لردصم تادا ہکردلوا 

 هدام هدرالعف نالوا  Batolےک اس ) نو ( رب ه رخآ

  Heمال )رب روسکم یلبقام هدرار نالوا نکاسو هو (

 رولیای لوح قر هنلق ہدایز هنک اس |

Bs ۳3 
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 نالوا لوڅ تادا ظدفیک (قلزاب كل« 35 وق وا (

 كنظفل )52( نالوا نوجیا هدعت هلا ہنکاس ( مال )

 الما ( یاب ) رپ ہدنزللبقامہدرارپ یرلکدنل هکرح( یسار)

 دنکاس ot) ) نالوا aad تادا كلذک قازاب

 ردندالما لوصا قوا لیدبتاهلاد ,Jeo ییدنل هکر ح

 یک ( رولیوس ۰ رولیریدزاب ۰ رولیدوقوا (

AENغ زد هدناب رتنس لسف  
 هکرد fed ندبا ناب ;GS لاح dat رب تفص
 رونلق هدانز هنل وا tt لعما

 لزو کک ) هک یک ( قانوق یراصو ۰ تآ لزوک )
 هش راظفل ( قانوفو تا ) تفص هن راظفا ( یراصو

 رونل وا ریبعت فوصوم ید
 Bee ر یوو مون یا pic دنا شک نال

Anusتفص هت کد  Fyre bee 

 هک رد رلتفص نالا هلبا هدع اقرب ) als تفص (

 تفصو ههبشم تفص لوعف ےسا لعاف ےسا ( هدرنو

 یر هدعاق هدننش یعرف لعف بول وا یراەغیص ( هغلابم
Al pF 

 اولا هکر د رتفص نالي ala كّهْحِا( هیعاعس تفص )

 راردبا تقلالد aay نسحو بويع

Be تنا 



 و % ۳۷ &

= 
 یک یراظفل ( روبنقو ٠یراصو ۰ نیکزچو ۰ لزوک )
 ?oe اطر نوحا هغلابم هنلوا لر acl تفص

 هکرولنید ( نوت سوب ۰ یراصباص ) بونلو| عضو
 بولوا قحال ہرتفص روکذم قحا OMe وال وب

 ص هنلق ہوالع ہرا ale یک

  lel 2دادعا <

 هک رد راعسا ماطر ندا هدافا یرای اص( دادع مسا)

 هدنسهرص ربتفص ندنغیدنل وہ یمانعمتیغصو هدنرا ودنک

 یدل روک بسان» GF وا نایب
 (ةیعیزوت ۰ هبرسک ۰ هيلتر ۰ (abel هروک ذمیاعما

je?ردعو ترد قرەلوا دو هنن  

 هدب اح نف هک ردن راع ا None تاذ( هيلصا دادعا)

 جواوب بونلوا رابتعا هرم جوا رد Ke ندرب
aarpدن ردق ہنوسیلع دکی راد ( لوا دسقع )  

 ثلذک ) یا دقع ) بونلوا راستعا هرم حوا

 قر هنلوا راستعا «as حوا ردق ہراسیلم ندنوپلم

 دادعت ەیاھنریغ Noob sll ging بولند ( ثلاث دقع )

 رونلوا
 [تخام ۰ تارمشعداعنا ) a fats لوا هدروک ذمنف

 رارول وا لصاح ندنبیکرتهلبرب ig راددع هلج هکر ارد

 FI ت ی س ت ااا



eae, “۳۳  ' 
 یم ۱

 ندا راعئا یس هنرمو هجرد كئيشرب ( هیلردادعا )

Juleهلن وکس كنون هنر رخآ كن هیلصا دادعا هکرد  

 (ots رارولوا لصاح كر ہلیروتک یتادا یجب ) رب

 یک ( یکی
 قذح كناب لوا هدر ددع نانلو ( ی ) هدنرا رخ طقف

 لوصا ar ( هلاد ) كنات ہدرارب نانلو ( ت)و

 ( هسک دادعا ) یک( یجندب یجندرد ) ردندالما
 راعسا یتسازجا ضعب كرادق٭ ر نانلوا ضرف دحاو

ble yalدادعا هکرد  abel( هد ) رپ هنر رخا كن  

 یازجابول وا لصاح ضورفمرادقم هدکدلروتک یتادا
 ربهدج وا ) رونل واهدافا ,ap كنهیلصا ہن دهر وک ذم

 كر ادقمرب ( هیعیزوت دادعا ) یک ( GA هدزو
 ندا راعشا یی ?fer نالوا شعولب هرزوا تاواسم

pleهد هیلصا دادعا نایلوا ( ی ) یرارخآ هکرد  

dslاس( یار) رب حوتفم  go ge aSنالوا ( ی)  

 قر هنلق ہدایز یتادا ( رش )رب هلع كنیش هدرارپ

 رارولوا لصاح
 ( هلاد ) كناتلوا هدرا ددعنانلو ( ت ) ہدنرا رخآ طقف

 ) مشی دیرشب رد رد ) ردند الما لوصا یلیدبت

 5 یک
 ي
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 ,Fol راهانک لصف یحی رد
 نالوا سوسحمو دوجوم هدجراخ ہلیراودنک ( هانک )
 تراشایماریعض هج ولشا هکر د رل هلک نانل وا ت راشا ہئیشرب

 pests دنب رام ( لوصوم مساو
 ندا راعشا یتاذر قرەلوا ¢ هنماقم مسا( ربع )

 دن ?je ( یلعف یسن یناضا یصخ ) هک ردرلظفل

 ردعو ترد قرهلوا يد

 ) یصخت ریض )
 هدرلن | هر درا ربعض ندا 4 هنارا یتیعم صح رب
 ردترابع ندن راتروص ( باغ بطاح ملکتم )

 ندا راعشا یاد ناسیلیوس یبالک ( (ملکتم ربع /

 8?( رولید )+( هدنعج ( نی ) ہدندرفع ہکردظفل
 راعشا GIS OE هلیوس هنسودنک مالک ( بطاح
 رارہد ( زس ) هدنعج ( نس ) هدندرفم هک ردظفل ندا

 قاذ نالیهلیوس ندنسودنک مالک ( بئاغ 0

 ( ران ) هدنعچ ( وا ) هدندرف» هکر دظفل Gal راعشا

 رولند

 قحال عج تادا رارکت»رابطا عج هلا A عج طقف

 رنو هکرولوا راح Fo كليد ( رازس (Jy قرهلوا |

 رولیاللوق (sachs ماقم

| 
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 eole\ ae ee CMe و تلی تولوا نوح دل ۵ رکو ( |

 re 5 ( جم یک ته و رده هکر دل ریط ندا

oeهل ضا  pak)یطاح 3ک  ple ) 

 هراعج هدمشو درفم مه کردا هنک اس ich) ) روکم

af BO |روح 2آ  

 Als pes ger “Gk تاک poy عاتک ( |

otal Lis |نانلو فرحر ندالفا یورح  Sho 

 Fyne Cine ) ر ل وا نییفاضا عك دور ۳1 د رفعه |

1 

I 

 فاق"لوا هدرلرب 7 )ف 5 كلذک قفل ہدایز

EL ید وسهش 'ینام ا wah. 
 هنر ام ? gt oS aedتولوا قحال زلیفاصا

 ٠ هلص ةنيص رت هکرارونل و لاسم ٦“ ہدنماستم مس

 ۱ ےل ز رلرد ار یہعت

 . لوا ندیفاضا رعط نافنلوہذرخآ كرایدوهش طقف

 یسراف (GE) رب ہدرافیفخو ) نیغ ) رب ہدرالیق

 ےک ےہ ۳



۱ ۰۱3 2 

 )2( GE نالو .sxe تاذک قفل وا اف

 هویش BP لیوحت هبیسرف (GE) د فاکو

 یک (یکج ہریچ Groth و یکیدریچ (SP Ib ردندناس)
 ین تک

 یرل ربح ونا ’gle كلرالءف بول وا قحال هرا رخ و لعف
 روتسیلبقامیهاکتنم درفم هکر درلربعض ندبا طب ر هبادتب»
 Ce Oe ee یبطاح درفم AS ا ) یاز) یعجو )<(

 ( زکس) یعج یظفل ( كس ) هليا ( فاك ) رغاصو
 هکردیظفل ( رد ) هلیرسک كلادجد یراتروص بئاغو

 مرزابنب ( rad وا قاطاهرللعف بول وا سوصخم را ربخ

 فورح هدنرخآ طقف یک ( كسرکسع نس رتکوپ
 نال در وم هدن jets کكرادلک نانلو فرحرب ندالما

 عاغا نب ) ردندالما لوصا GP ہدایز (ی) رب لوا

 یک (زیەلوکز

 ( هیت )
 Spe كرابب سن ربعع نالوا قحال هرالعف ہکەلوا مولعم

 هدهسا هدتع وا رب رحم هلا ) نو ) GS | یرابطاخحم

 : هنغیدل زاب هليا ) فاک )رغاص اعاد یرلبطاحعجكرلن و

 عون رب هجالما یربرح ( نو ) ہدنرادرفع هروک
 یربهغیص بطاخحمدرفم هدهلاسرو ندنغج هلوا كمدطلغ

 زدشفلوا الماو ربرحت هليا ( فاک ) ple اموع <

fe we 



 آب
Us )یلعف  ) 

Sbبولوا قحالەنیرخآ كرایطرشەلیاراید وھش لعف  
 یمکتع درفم 59£( 8? ندیا راعشا و هنارا ینیرللعاف

EY )  )و )2( ( هدراغفح یعج ےک  od na 

 عج (2) رغاص یطاضدرفو هنکاس ( فاق)

 ) یاب ( روسکم dsb جد یراتروص بئاغو ) 5

 یدزاب ۰ مدزاب ( روالوا قا ہرایدوھش کدو تک اس

 یک (:قسزای ٠ مسزایو
 3 ( تراشا مسا (

 هکر دیرلظف ( وبشاو ۰ وب ۰ وش) تراشا مسا
 رونلوا تراشا هثیشرب دوخابو تاذرب هلیراودنک

 aS اس ( نون ) هدر لوا ندننادا ( را ) هدنراعجب

 ( و ) هک رولند ( رنوشو ۰ (by بونلق هدایز
 تاراشا ہدیعب هليا یظفل ( وش ) و هبیرق هلیا یظهل

 ندنردلک ( وہ ہتشیا ) خد یظفل ( وبشا ) بوئلوا
God gl Geرولیناللوق نوجا تراشا هبرق اهد  

 ) لوصوم مسا ( و

 كيشرب هکر دیراظفل ( لوشو ۰ لوا ) لوصوم مسا
cielیرلعج كرانوب طقف راردیا نایو فیرعت  

 رونل وا لامعتسا قرءهل وا درفم اعاد بویلوا

 ۲ تست سس |
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 و
 ٭ رد هدنناب راتادا لصف At چ

 دوخایو orl طبر هنررب یراهلجو هلک ( تادا)

 فورح هکر د رظفل نر وتک تیصوصخرب هقشب ةن راانعم
 رونلوا ناي یتآ هجورب بئرتلاب هنرزوا اجه

 هدقدلوا قحال هراردصم ردالعتسا تادا هرزوا )

 ردنا هدافا یتسانعم طرش

 یک * تفرعكسرونهرک وا راروق هرزوا شاب كغابآ *

 رولوا قحال هرلتلع ردلیلعت تادا ( نوچسا )
 یک ٭ ردنوج ا نوک هراق ەچئا قا ٭

 ٦ رح اس ت  Va J pataوار 941 2
 ردہا هدافا ینسانعم لیلعت

 یا ٭ هةهمودوط هئش كعيدع وق هلا كلا +

 ردا ناب ینتیفیک ولاح كنشر ردلاح تادا ( نکیا)
 یک ٭ رولیک | نکیا شاب حاغآ *

  basهرک ضعب ( ablیرابو فلا )*یرلتادا نکیاو (

 ید قرهنلوا فذح  Nelرونل وا
 ردا لیصفتو OL ییلبقام ردلیصفت تادا ( یدعا )
 ییبراصحا ldo ہو جو نال تادا (ق٦2)

 ردنا هداقا

 یک + كسرولی هاب نس قخا-یتلاو *

 | عیار دست نا



 ا
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 روئلوا لامعتسا هدنماش كارا ید: هرک ضعب |
 fe ید وا دغم تا مدشا احر قوح *

 رولیروتک هنلوا كر هل ج ردهب تادا (هنشیا)

 J dae ردشدصت تادا 5 pbs ) ہا ( و(توا)

 ررولک هتلوا
 یک * زروهدیک مدنفا توا زکسیمروهدیک هشکم +
 رونلف هدایز هنلوا كراتفص ردلیطفت تادا )41(
 Ee رتسالعا ها له قرات تووفوا +
 رولیاللوق هدنماقم ضیرعت یڑکا ردادن تادا )1(

 جا زالو رکسروط تحار هدزار *
 تادا هدقدل وا لحاد هراظف) نالوا ae لوا و

 یک (مدنفا یآ) رولیروتک ( ی ) رب هرکص ندروکذم
 ردیا هدافا ینیراانعم رثات ( یآ ۰ فوا ) ذذلت ( خوا )

 رونلق هدایز (ads كراتفص ردلیضفت تادا ( ك )

 یک * ردیوخ نیکریچ كہ یلیجنالب +
 رولیروتک هنلوا Hyde رد یتیم تادا ( یراب )
 یک ٭ روتوا ولصوا یراب كسرویعلاح هسرد *

 ردا ناب ینالع كمکحر ردلیلعت تادا ) هذ وج (

 یقحال هراتفص و تیا هدقدل وا قحال ہراع“ا ) هج (

 و
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 هک ص کو * ردہا هدافا ییرانعت تلف هدقدل وا

 ہلیرمیک كنيس هنب رخآ د هرک ضعب یک ٭ هجزوک
Aw ( J, )رد راعشا ییسانعم هبلشل قرهنلق ہدایز یظفل 

 ۱ یک ( هنس هحاعشد (

 یک + قلو و كجوا ×
 هدفدل وا قح ال ہر ردسعم ردق رظ تادا 1 هد (

 رولوا فطع تادا FS صعب ردا ہداذا یلاحنامز

 یک ٭ رانب هدشاب هدیناب كييروف ٭
 ردا راعشا ید دبم ثكشیارب ردادتا تادا ) ند (

 یک * مدتىك كرەىزوب ردق هکم ندوا *

 ردبانای سنج CS , بول وا نای:تادا F225 ضعب
 یک + انب ندشاط كزو ندنوتل ا +

 قاضا ) یاب ( هدنرخآ یرات ادا ) ندو ہد ( طقف

yتو وا فذح( ی ) لوا هدقدل وا قحال ہراەلکنانل  

 رونلق ہدایز هنکاس ( نو" ) رب هنیرب
 یک ٭ یرب ندنراهدن odin 9.3 كن دنفا *

 راعشا ,Gilg Ahr رداهتا تادا ) نیکدو كد (

 یک * یدم و وا لد هحابص ندماشخا + راردہا



 ردا عج <, “یش یا ردفطع تادا( خد (

 ېې + زکج هدیک ځد زب ردیک OW alley ٭
 یک» ردهدشابلکد هدشاب Jas ٭ رد قن تادا ( لکد (

Leo )روتلق هوالع هراتفص ردلیضفت تادا (  

 یک + las ند رکش * ٠

  ieہوالع هننرخآ 598

sd *یک ٭ یدتک قر هالغا یدلک  
 قحا هراردصم یک ٭زسلوب زسەراب٭رد قن تادا (زس (

 یک نیزمسةموقوا رونلقەدابز(نى)ەد ر هن رخاهدقدل وا
 قحال jie یسوک cil ٭ ردھدشت تادا ) یس (

 ar) )ہدرب ہدرارپ نالوا LA یرخآ كنەلک یغیدلوا
e 

 یک« مر ویل بب ینسنب هکناص + !ees دا ( هکناص )
 یک +كلدنک ك سولی لصنیلام* ردهسشت 7 تادا( یک )

 يلج رب دوخای وهف وص وم Gio ربطبر تادا ( هک )

 ردبا طبر ه هلج رکید
 هنیرخآ كراف رظ و هيلا فاضم ردش رعت تادا ( یک )
 ردبا فیرعتو ناب یفورظو فاضم بونلق هوژلع
 یک + زاوا هبوشراچ قارازاب کەدوا +

2 

 تنا
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 رونلوا لایعتسا هدل وتعلایوذ ردن وحما al gal ) مک )

 هراتفص وناکم تادا هدقدل وا قحال هرلعسا ( قلو كل )

 راردہا هد اقا ینس انعم تی ردصم ہدق دلوا قح ال

ell ×یک 8 تاسف  

 رارولوا قحال ہنرخآ كراعسا ردتبسن تادا(ولو ىل )
 od <| طوف ردماهفتسا تادا )ی ( یک ( یلهسور )

p<?رونل وا عض ولوا ند رض اعادهدراهلک نانلو یسن  

 یک * زکس رو وقوا gc Kise» 93 al باسح+٭

 رولیالل وفهد ريع كلوقعلایوذ ردماهفتما تادا( هن )

 بولوا ین تادا جدهرک ضعب یک كس رو وفوا ه ٭

 *ید 99 old و یدزاب ه ٭ رونل lel رکءهدنروص وب

 ندنتیفکو هلاح كئيشرپ ردم اهفتسا تادا ( هج ) یک
 رولنالل 48 هدنماعم لاّوس

 نوجا لاؤ ندناکم ردماهفتسا تادا ( ینقو هر )
 یک * كسرویاک ن دەر + رولیناللوق

 یک + یدنروتوا GUE رونلق

 رارونل وا لامعتسا هدنماتم فسأت ( هاو) بحت ( یاو)
cole ( ) ردادن تادا Atرولي اللوق ہدنما  

& gh 



1 cn ES at پل 

 ریذ و سر( هله )هبات ( اه ) قیدصت ( یاه یاه ( |
 رونل وا لامعتسا ہدنماقم

 هسفو وقوا زاب هدکلصک + رداشما تادا ( هسقو (

 ےہ Cp CS ر ہدف رکا

 رونلق هوالع هن رخآ كر هلج رددیک أت تادا( اب )
 هدنماقم دد ر ج ده رک ضعب یک * ان كس روقوا رزاب *

 JET ند sho وہاب JET یب هودای رولپ اللوق

 یلولاعن قیفوتلا یلو هللا
 قیفرا عن و

 ردیعبط یع وا



 ےہ

 ماها را یحاتک :یرشا و بحاص

ua leeردشف وا عبط ہلبتصح۔ر تكنسهلبلح تراظن  

Se 

 لوساتسا

 OY وصون ہدنسەداج یلاع باب = یسەعبطم wy تکرش )-¢-!(

٥ 
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UEنا ناطلسلا نیملسم هفلخو نیبم ند  

 هللا دلخ ناخ ؛دىمحا دبع) یزاغلا ناطلسلا ناطلسلا

 كن ات رضح نمدنفانارودلارخا لا هتنطاسو هکلم

 oles هن رلیرورب فراعم رصح تلدعم رصع

 ۂداتعم مالا دارا یخد یداشکو سیسات بولوا

 لکم نشو تب نالوا دنتسم هن راهانتفالخ

 ۔رکاش منیدنوقوا هفیظولا بسح ہدەیکلم ڈیدادعا

 نکو ررقت ow رانھذ كلرلدنفا ناش تواکز ناد

 یساحتما هدنسانا تاقبطت یارجا ہللما نوا

 .مدشغدبا تداع یا باوجو لاؤس مقاط رب

 اش کشد یاب رش وے بج



2 

 یدنفا رب ہدنشاب یا نوا ربنوا رونه ینم ینم

 هدننروصثاج هلاسررب یراباوج و لاس نال وبعوقو

 (دعاوق باوجو لاوس هنرزواو شملبا عج
rhe 

 هشیراکیرش سرد هدلاح ینیدلوا شمزاب ینسەر
 -یوم هلعلوا شمنلو یزجاع دوہشم یدرتسوک

ol yt cellربارب ہلکا بغرت و قبوشد ہفراعم  

 دافتسا كن rte دشرو هسادتا بس روش کل

Josتلوہس ہداہز اهد هنس  SFنظ رولوا  ‘lesa 

SI Reملاع تک  ablیتسلاق هدمدع  Srey 

 هنر غو یس كالا یوم پتومەر دغىصەمەب | رصاق

 ةجرد ہرزوا قلوا تالنهس obit راسو تافاکم

 جیحصت نکماامهمین اطاغو تاطتسنالوا ہدتیمزل

 وشەچرکم دروکت حلصمقفاومین_رشن و عبط هلا



E 

 یال بدر ےس ب
 ردو  egو  Lalوا  Aرعص كنار هلس

Bll نیسح و ردقت ناباش هش do ai 

 .عهدن رکف ردلکد le godt gallos باحصا

 یشلغم Anno وصح و هب دشر بناکم موع

 cue دعاوق هدادعا بتکمو

Cup 



 نوحا هدافا یزعدارع — ج .رلرد هر مالک س

 مالک  س .رونلوا قالطا مالک هزمنلدزابو زم ای وس

 کو ندرلفرح هده و oe Ses ج ؟ردا توت ندي

 ۔وا عوضوم ہیانعمرب زکلای yr هلک س .ردیا
 ناسل - ج ؟ردعو چاق ارش را ها و
 .ردیا ودا یم لعف تفص مسا هدوا ردعون ش هدساقع

 -اخ قرهلوا درج ندنامز — ج ؟ راربد 40 مسا دوم

 هبهلک ندا تلالد ty نالوا دوحوم هدنهذ by هدجر

 ؟ردمسق چاق مسا نالوا فرعم هلا فیرعتوب - سا *راربد
 یسجنکیا hed Sool وصاخ مسا یرب هکردمسقکیا -

 ؟راربد هرن صاخ مسا - س .ردسلج مسا دوخای ماع مسا

 مسا هسا نالوا عوضوم (O94 تلالد هنیعم درف  ج

 روھشمەلیامانوب SS فا بلحالثم رارید لع دوخای صاخ

 سنج مسا ے س .ضەلذد بلح هنرغ كتالو نالوا

 ره یکینیدلوا حک یقالطا ههرنکدارفا - ج ؟رارد هس

 سنج مسا هعسا نالبب ہنلواقالطا زکلای زکلای هدهنیدرفرب
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  sealیظفل ناسنا الثم روئلوا  y SSصوضخم هے طش

 .زولوا لماع هنو ا کک وا
 رولبروتک یظفل (وا) هنلوا كسنج مسا < ہدعاق ٹ

Je 4هم درف یک  pot(ر) رکا رولوا  dad 

 و واز ونک طفلا (یھ) کک رولوا یر هو روگ

 "ء7872 مساوب رولوا لماش هنیدارفا عی هس

 رودوا دام هدایز ندر و درفم اتا روللوا داره درف

 AS ردیتادا (رل) عج تادا هدهکرت رواینید عج هسا
 - وا هوالع هسرارخا ]را لک Ge اب و یسراف دلرکو یرت
 ok اس وا ناسا ا عج هدقدن

 لح كش ر ج ؟راربد © ناکم مسا س

 یقب رط Nash ناکم مسا س .راریدەظفل نرتس ےک یاہو

 كفرح یهدنرخا el قجەلماي ناکم مسا - ج ؟رد

 Me (قل) هسا لش رکا (et) .هسیا تا سوگ

 ہین ریغصت مسا - س .یکق لن ویا كلکجچ gL ہلیسەو ا
tyeرب - ج  GOS dhردظفا ندا هدافا . 

 یلهکرح فیفخ - ج ؛رولیاپ لصن ریفصت مسا - س
Adelهترخا  ely (Ae)هشرخا كرامحا ییهکرح  

Ge)مسا رکاو یک قحلاب كجوا رولوا ہلیقا ا  SN 



SSG Oe 

 هنر, (قج)و رکج ( Geزنجزیق زکجوا رولیروتک
 ربخصت کاو یک  Goad ahقطع فا تد خا كعما ۱

 .یک كحهشود رونلوا فذح یاقو GK هسرول

 ہدافا ا = و هرس SAS مسا بم س

 ج E چاق ote اا _ س .ردرلظفل ماطر ندا

 me نسب + Joa زوت ےک هر هيلصا en دال کر فک

 کیا ج ؟شفلوا رابتعا هبنم چاق نوجا هیلصا دادعا

 هزوقط ندر ینعی ردداحا یسیرب بوالوا رابتعا هم
 ترشع سار ist) Jal te یرکدو po jose نالوا ردق

 °  a ae Segہے دا ۰
 ٹاک ,oF شعا یللا 3? زوب وا ید فا تولوا

 یر ندداحا هسرخا che رب ره jo eS ول ناسقط

 رولہاص ردق ہزوقطن وا یا نوا ربن وا قرهنلوا هوالع

ona)ردو هزوةط ناسقط رول هرز وا لا ونم ول رولک زود  

 هوالع یرب ندداحا هنلوا زود ءرکص ندبآ و رولیاص

 ناسقط رو 5 gab اذکه و زوبح وا رول یا قرەنلوا

 ید ہرکضت نا رولوا كہ کین دقت ne ردو ہزوقط

 هر دادعا — س ٴ؛رواساص هرز وا حورمسم لاونم <

 ule ندیاراعشا| ینسەبموەجرد كشر ج ؟راربد هت



 دہ 4 هح

 )44( هلت وکس كنون هن رار خا abel دادعا کراس
 دذ یک کالا ی رب روا وا لا فر ےک وا
 معلوم ىڭ ترا یل خر اما
 ید رد ردندالما لوصا نیلق Als كنات :هدرلرب نال
 دحاو - ج ویک .oes دا دعا rd یم دب

 Mat‘ توا اتا یتا ا ee ناناوا ضرر

 هدکدلروتک ادا (Go هرارخآ Mabel دادعا ردراس

 ais ید هروک 4م یازسا بولوا عصا نوک رام

 ترد هدنوا ر هدحوا رولوا هدافا ہل ب كنهملصا دادعا

 .ییک قرف هدزوب

 تاواسم كرادعمر ؟رلربد هس یا دادعا ےس نس

 ودنانساعب ندا انشا Glos نالوا لا ا

 قاح ا هنکاس (ءار) قرەنلیق حوتفم یرخا كراددع مسا

 لوا ندار هسا روسکم یرخا رکاو یک (ردرد) رونلوا

 - رخا طقف یک (رشیدب) رونلق ہدایز هَ ت ناش هدر

 لو صا: pat هلاد EMU لوا هدراددع نالوا () یر

 : ردن دالما

 ؟ردعب اف نالوا مابا ا ی تا تن خش

 )4 ( )5( ( یدنک) ردبدب کر تاممم لصا — ج



 سج ۰ء مح

 وا ردق وش ردق وہ ردیرلهک (ینتق) (یق) (Cob) (جاق)
 .gues) س .رفدودصعم ندنامہم Fo یراظفا ردق

 7566 تک ةعمب - ج یراعوکوم هے یسلک
 كلعف وا ہدکدلنہد Gab یدنک یشیاوب الثم ردکعد تاذ

 لخدم الرغ هدشیا وا ردکعد یدلشبا لعاف تالاب

 (CD نالوا عج تادا یظفل یدنکو ردبا نا یتیدلوا
 Landy بولند راودنک دوخای رایدنک رونلعج هلیتادا

Asal:هودنک و دنکو هندنک یدنکر ونلوا رارکت نوجا  

 یوذ - ج ؟ردعوضوم هب یظفل مک - س ۔رولنید
 یک یذلک مک ردعوضومهماهفتسا ٰیصخش رب ندلوقعلا

 نوسلوا هسرولوا مک رولیناللوق نوجیا قارغتسا ًاضعب
 را رک اضسو ودکعد نوسلوا ةشزولوا Sp كسريد

Saalرولوا هتساعم سس  INN۱۳ 1 نوع یھ  
 ۰ ردکعد صخ رب مہم !GAB هنسکو ہیک زولنید

 ندلوقملا یوذ - ج ؟ردعوضوم هبل یظفل (ه) - س
 کهن ردنوجما ماهما by قارغتسا ابو ماهفتسا یبش نایلوا
 هسرولوا هن هدقارغتسا ماقمو یداوا هن هدماهفتسا ماقم
 )4( ایڑکاو رولسند مل یدلوا هن هدماها ماقمو نوسلوا
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 رونلوا طاقسا یسهعر cle abl لصو هنسدعبام یظفل

ioe)یک ییدلوآ هد (نک  . 

 قم مان ج ؟ ردعوضوم 4s یظفل چاق - س
 قرهلوا درفم اعاد ردنوحمایماما by قارفتسا اب ماهفتسا

 ماقمو راو كشور چاق هدماهفتسا ماقم i روا اللوق

 تعاس هدماہا pling نوسلوا هسرولوا چاق ہدقارختسا

 ترک هدماا ماقم Lewy رولد ey gh یدلک هحاق

 ردکعد 23 قوت ہک یک ہرک چاق رولوا دفم یتسانعم

 .ردیا هدافآ یتسانعم (زآ ر) و (ضس) هسروانید چاقربو
 تقو هل - ج ؟ ردبا هدافا ینعم ه یظفل ناحاق - س آ

 رارازای GE قرهلوا زسفلا رایضعب هکرید هنسانعم نامز هلو
 ردکعد هدهرن - ج ؟ردعوضوم ہیانعم هن bd ىق س
 ؟ردعوضوم هبن یظفل یننق - س .رونلوا ظفلت یک یناه
 یک باک )33( ردن دهماهفتسا تالک یظفل ا ج

Garمانالا نیب  Sle۔اشا مسا - س .رونلوا لامح ا  

 عوضوم نوجا تراشا هنعم درف - id ؟راربد هس تر

 لصتم a ر نداودا su راظفل (وش) و (و) نالوا

 (زنحم وش)و ) 4 pots ریغصت رونلقهدایز نو هدنراقتاوا
 رو طفل Cy) i polis ہراس ار مو



omبم ۱۲  

Hee Sable pegs هدس زار dani اکا ed (وش)و 

 ہدنماقم مہم مسا کب طقف ردمزال قلوا re یہلا

 لامعتسا (لوش) Law یظفل (وسش) و رارونلوا لامعتسا

 ۱ .رونلوا

 هوالع هنلوا هلرلعما _ ج ؟رلرد هن .تفص - س

 Fo رلتفص و هکردراظفل ندا نام خشك و لاح بونلوا

 Be تر (یللزوک ) نوله دان ناد| (CQ نکا

 ج ری چاق راتفص a رامتعا یررات ادا نالوا قحال

 . رد (لیضف) (OSG (asda) (رینصا) هکردعف ترد
 ا توا, الا عصا تادا هدراتفص دم
 خارا:هص a س .رولوا Ane gle ثاتفص و یانعم — 3

 راو تادا چوا دش ج ؟ردراو تادا چاق نوجا یربغصآ

Avoنوحا ربغصت یرلستفص کرد دادا (هح) یسحمرب  

 یسجکیا (SEF (هجءرف) ردربک ىی اما كنوب
 تم 5 (Ne تان و Saito. (Gl) 45 تم
 یخ تادا هدراعسا niet وا یک (یارتیجا) (دلرتهشک |
 ردردان یلامعتسا My هک ردستادا (قح) و (le) نالوا

 ا قارا قاطا اداس هدرراتفص یاد ابو

 تل اک یک رولو ر ںی



 = ۱۳۷ ے

 یاس ج ؟ردیا هدافا هن هدقدنلوا قلا دک ات تادا

 < رونل وا درک اج شهفص نوجا ہدافا یتماغ كْزفصو

 HE رازکت یفرح یلوا ثتفسیسدعاف ایرٹکا لنک ات

 (هرف باق) ر واک ہدایز )م( دوخاب (س) دوخاب (ب)رب

 :یک Gl مس) (روم سوم)

urكلِیَفصو یانعم ؟ ردکمد 4 هغلام ہال او دن  

 هک ردن رابع ندکعا هدافا یشدلوا هرزوا تدشو توق

 ندن (Aba (هدایز)و 5 (35>) as (2h) رالوا 3{ Mas هدوب

dayہلسەدایز  heleرووا دص هغلام هداژو رولوا  

 .رونلوا درک: ود (قوح كر دوخاب (تاغ) 4__س

 ند ey - ج ؟ردنرابع ندن ىلضف كرلتقص — س

 رولماب ہلئروص Sil هدوب هکردهدافا یناعجرو لضف هلتسن

 رولبروتک (كا) هنلوا قرهنلق فاضم hed تفص یسیرب

 (ند) FMI رولتید ردوش یلزوک كا كرانا كمت

 ندناوب مکەتن روابروتک (le) هنلوا كرەلک ءرکصندتتادا

laoرولند ردلزوک  earتادا  haeرونلوا فدح  

Onlyردکعد ردلزوک اهد هکر ولید ردلزوک . 

 Suet یا - ج ردیش ob تفص لصا — س

 ہین هسیعاج تفص - س. .ردیسایق یرکید EF یرب



 هم ۱5

 ردرلتفص نانلوا طض (ah كمەللب بودشبا - ج ؟رلرد

 - ج ؟راید هبل هیسایق تفص - س .یک یظفل (هجوب)
 0۰ نم wo Mao نالوا طض هلبآ ددعاقزم
 ؟ردحاق تادا نوجا كمر دتا هدافا تفصو یانعمو قعاب

 تنسن تادا هنیرارخا كراعا (ity) هکردیدب - ج

 (یسینکبا) یک یلەسورب ردبرافرح (ول) دوخای (یل) نالوا
 ۔وا) یک (ەمء) ہدقدنلوا قاحلا (هج) !aed كعسا رب

 ایا رک عرس هدقدنلوا قاحلا (ی) (یسجچ

 یک شادلو a هدقد لوا قاحل ا شاد دوخاب (شد)

 ۳۰ 1 ر6ز یش هه سام Ay تو ق
 (یسجنشل) یکشادا زولوا فذح لادوا هسرونلوب لاد

 یرخا كنهلک یا یک یسلادا رولوا قالا یتادا (س)
 ED یک یسمالدب روناق ہدایز مم رب هسیا هلرحتم
 هلسهوالع (قل)و (كل) هنرخا كا gal تلالد هناکم

 (كل) ہراس ا ندا تلالد هنامز (its) یک كلتنج

 هدافا یتفصو یانعم رلعا یک قلمارب قالا (قل) و

 راتفص قوج كب قتشم ندرللعف هقشب ندرلتفص وہ ردا
 هردراو یخد

 و هدنرب كلامز چوا - ج ؟رلرد هب لعف - س



 هم ۱۵ =

lalدوخای  Jeyردهلک ندبا هدافا ینعوقو كتشکو  . 
 تاذ هدنرلانعم كرللعف - ج ؟ردقتشم ie تب

 كلعاف زکلا OF pede وا هظحالم نامز ردط و نامزو

 هقتشم تافص رلهک نالوا عوضوم Ol یناصتا ہلیارصارب

 LN ضرعت هنامزو ols رارد در ندنامز هدزانو کود

 نالوا عوضوم نوجا تاالد هیلعف یانعم UF نیرسقمنل

 ه رالعف 0ئ۳90 یانعم كلذ ىلع cle ردردصم راەلک

 یسهلج ندنشدلوا هداس ہلتسن ههقتشم تافص درکو

 طفللا تسح اما روتلوا رابتعا قشم ندردصم انعلا بسحمم

 رضا ما aS ناسا کرد هناصا» دان ale فاش
 (كم) !ae Jd كراناوا یل کرح فشخ بولوایمهفص

 هدقدنلوا GUE (قم) هنرلرخا كرانالوا لک رخ او
 قرهنلوا فیرصت abl هفلتخ هراس روصو رولوا ردصم

 هغیص هراتروص واو رولوا لصاح رالعف عرفو رالعف تاذ
 2 رولسد

 - ج ؟ردعق چاق هلرابتعا هیلصا دام رللعف - س

 - س .ردهف دیزم یرثیدو درج یر هکر دوست یبا
 قو فرح دئاز هدهلصا هدام — ج ؟ رلرد هم درج

 د ج ؟رارید هيل یف دنع — * رازید درج هسیا



 ے9 ے

 او ی pO ناز لک رهوج نوا هفافالطترت
 ?ee wer چاق دز ب س .رارد هف دن هسرولل

Has? inرواوا یدارفاب  casكم یرهوح كنهک  

 رول والفرحیبا هکرولوا GE اب رونلو cole ندفرح

 ترد هکرولوا یعابر اب ردکعد < چوا رولوا BU اب

 ..دولوا Bor شپ یی رولوا یمامح ای رولوا لفرح
 Ge SIE ساق دوجولا بس مسق شو - س

Ga? Slچاقرب اب  oSقوحرب دوخای ردرصحم  HE 

 ناسل یدارف یس ردرصحم رابساحجو یدارف رونلو

 ندب رابع ندب Gre cde ( J قموق cles ) مدملایح

 زدرصحخم WS (قمرقحبا قفعزعا قلراصا) ءدیساخ

Bleردیعاع ید رلیءابرو یئالثو  . 

Vol؟ ردراو یعسق چاق هلیتهج انعم كرللعف  

ceلعف كلعاف ینعپ ردمزال یر ۳ =  

 لوعفم لف كلعاف ہکردہدعتم یرکید زا رو

 (یەو (S ( هرکص ندقدنل yl Sd رللعف ches زواحم هم

 bl الاثم ردرالعف نالوا a لاوس aby كني رلەلک

 ود یک هسلوا شلهلبوس یلعف كموس هدنیکرت كموس
lbجگ لاژبس وب ہتشیا هدرامزال لعف رولوا جک  



۱۷ = 

 afb (نک) Seiya یک تل )کي وا
hs (Ga)4 الو کف اما g)قلعت  alهدهل ںیم  

Spe ad Dy GDالثم رولوا حک  (ALS) 
 اولش هند كلوک-هش ىو ا کج رک هی لوا کس و
 نالوا نام she ثلعاف Sb یک قموواو (كمهنسا)
 حصار Sgt sik کردو یی وع

 هم لوعفم زکلای یرایضم كرایدتعتم Jol قلعت ههل
 ههل لوعفم هدمهو ه لوعفم مه یراضم و ردنا قلعت

 مسق "هعسف چاق اهد رللعف موم ا ىلع س .ردبا قلعت
 ز ضوضح-یسلرب هکروتلوا قت هوسق کا و ؟رونلوا

 قفا و Six Med ندا تا تا وم دوخاب 01
 لاضفا ee (یسیز) و یک GF le روند ضاخ
 روند ple لعف یخد Ky "ردرللعف نالوا لماش هلاوحاو

  delیک قلوا .

 كفصور هدنهذ — 3 ؟رلز دهن بواقلاعفا - س

 کون بولق لاعفا ءرللعف نالبا تلالد هتسن هثش رب

 س :ردندلاوحا ص وصخ هلق هینهذتبسن نالوایران وهم
 نیم معز gb ناض ن ج ؟تیانابت یتسهناد جاقرت ها زا
 Sle | ahem وی را كلاما ر دند واقلاعفا نه داقتعا ادع

۲ 



 هم ۱۸ ج

 رد كل ا داقتعا ود فصتم ہلفصور یت یسر رونلوا

 هنهذد صوصخ ننشر یرگید ردد واق لاعفا هد روص وب

 ندولق لاعفا هدنروصو رولوا ندنلسق Ue 55( هکردقلا

 قلت Goals SIV لعف ینعی ہہدعت تادا۔س ٴ*زالوادودعم

 هک ردح وا هدعت تادا — ج ؟ددراو تادا چاق نوجا

 قحال هعما ید ty رالف یدعتم یمزال لعف یسک ا

 لعف — س .رولوا لصاح یسەغص یدعتم لعف هدقدلوا

 )و = ج .ردنتادا يا OWS یدعتم ی زال

 رهسلوا GEL همزال رانوب هکردسادا (Gs یرکید هنکاس
 هسنلواقام اهلعفنالوایدعتم هلوعفمر روا gl یدعتم هلوعفم

 كلعف (4s یدعتم هلوعفم Gl رولوا یدعتم هلوعفم یبا

 كقاح ا - س .ردبا راعشا یغیدلوب هطساور هدنسارجا

 یتاەسیا ترابعندفرحرب هلکرهوج _ ج ؟ردلصن یسهدعاق
 یک (كمردید) روللوا قاحلا (رد) نوحا قلث یا وم

 ٠٠/۶١ یربخا فرح هبا ہداز ندنرجر نکا
 یا رونلوا (UE C0 هسیا ]رخ رکا رولوا نکاس اب

 قاحلا (Gs هسیا نکاس یربخآ فرح رکاو یک. قحا

usr۳ ۲ یہ طض ٠ كوك كمرک  
 کٹ ات یا فرح od asl مدایز :ندفررخ



 ret ےس سٹ یر سی وج

٩۵ omسم  

 قلراط) (ققروتوا قمروتوا) رووا قالا () هسا مال

 GBF نالوا یدسعتم abl Jilly - س “یک (ققلراط

 ا ؟ردن عاق هسنلوا. دارم GE یدمتم اهد هبترحرت
 (رد)یکعلابو رونلوا قاح ا (رد) هسیا یدعتم ہللا ات رکا

 قغردزای» رووا GEN (ء) هسیا شلوا یدعتم هلا

 AME ققوف ققراص قعاص GT یک (قمردتویب

 (ققثوق ققلراص قعاص GED هلسان قرهلوا داش یرلیدعتم

 قمددلاق هلایاق فذح یسیدعتم كنسهک قمتلاق و رولک

 (كمردما) هدعاقر هدنسیدعتم كنسهک (كعا)و رولک

S Sales(از)  blقمحوا كمجما روان د یخد گمر ضا  
GETكشوا قحشا  GELكيشي كعب  GAZكعشود  

 كمك G28 قعوق قعوط قعوط GF 9b قعشاط قحشاش
 فذح Slo كنظفل (رد) ہذنرایدعتم كنراهدام كوك

 یراقاو رود قمرحوا كمرجحما SIS < ىلقام ہللا

 .ردهلیسیق هرانوب
 اسو ءان Linas gad 7 تادا - س

 ددراو - ج ؟ردیمراو رانالوا یدعتم bl یظفل (رد)
 روا هداف یاب دم کان Sale وتو اطاق رد هو
 (gi ید les یک یک رک قمردزآ بولک ها (رد)



Yooتم  

 تیؤر یسهلک (كمروک) ر ولك یخد یقمردزبخ كمرذکوح
 ییدلک كمردروکیسیدعتمهسرولوا هنسانعم طاصمهبوستو

BSهنسانعم هدهاشم  glوک یدادعتم هس رول  

 ۔روتک) ہدنسیدعتم Hed (UE) رذکعد هارا هکر ولد

(ALهدنساقم له و لمح مدن سیدعتم كنظفل نوک و  

le geنم رون د  nig lithe)وت وی ول  

 -وتفم مال — ج ؟ردب تادا نر دا لصاحیمهغیص یدعتم

 Sym او هبععر یاه هدرانلوا WS < ففخ هکردهح

 مال وبشا یک قماللوب كمهللت رولبزای فلا ہدرانلوا یل

 لوصوو رخ تقوا قحال هرلنامز مسا هحوتفم

 هناوصا كلذک SCE رول وا مزال ل عفر ردباہدافاینسانعم
 طقف یک (Aad) رولوا:مزال لصف ہدقدلوا قسحال

 مال :ےنیرایعاہر رولوا قحال LL قحما كلاوصا
diceyلاد  ganرولک هخ  galas)الت 2 وا  

 + ارجصیک ASS (قمالنآ) رولک نوجا هدشت هحوتفم

 (قماسعا) رولوا زنم crs» (em ید نیس ردکعد قم

 یک ایما سهزا رونلوا هوالع cay هنلوا كنيس اتم یک

 SMe ا ء(نین) با (مال) و طقف ردهنمانعم.كمروكزا

els 



o>ےہ ۴۹(  

 dad رپ كلغاف - ج Tyo تعواطم - س

 او ضا یممدعاق ےن یر مار adel لوق یو عار
idے  Sol.یںخاو قمللوا هوالع هتک اس نوت ههلصا  

 )56? 9( dE yd) (col Gey تک الہ هسلا نکاس

 S ,(GUL) (تملکید) رولک مال: هم نون اض ردذاش
bags(قلتروق) (ندقمرا روق  pbaناطق »  

 دولوا تعواطم تادا رووا قاح ا هعسا رب نون و. مال

 . یک (ثعشلوبا) رولک (نیش) هنر, نون ًاضعبو یک كقلوا

 رولک نوجا Matis فیلکت نیش دوخای نونو مال ًاضعبو
 ها یوا eat تنی pi Sk ایا و
 .دولوا كعد Galle هکلتوس مش

 ددعتم هدلعفر ےس ج رر د هک رک Mela ا

 یسهدعاق - س .ردهغص !Ob هدافآ Pa كرللعاق

 رونلوا قالا هنکاس نیش ہيەبلصا Sob ج ؟ردلسصن

 هلوا داش یک (as) رونلهکرح ها orl یرخا و

 artisans قمزاسو ہلفذح My هدنسهدام )52 (yb قر

 او dha (قعراص)و (قعشف وط) ةلسەدايز مم

 دولساب تکرش dere قرەنلوا قالا gets مال ہرا ا

 هبدعت تادا ضیا Aine وب یک (قعسالزوا نوش ديع)



 ےہ ۷۲ نجس

 دف هتصو تنم یک (Se) رونلوا واع
 کیا - ج !رونلوا JH هلتروص چاق SUE ناسل

 one Vigne ادرس (یل وا تروص) ہکروذلوا لامحسا هل روص

 رونلق هبلا لوعفم یرکیدو Jeb cy ندِکیا وہ بولوا
 یک اشم هلا لوعفم قرهلوا یداب و ادم alad كلعاف و

 تاج eS Lon یر لا gates ےک
 dal ةحارص ہدکدلنہد (یدشارا اکا هسلاوب) کهن رابا
 ینیدلوا نوغیوا ههسلا كنا اخو یدیوا ینعی یدارای اکا

 _ یرکید بولوا لعاف یرب نڈکیا لوا Leary رولیشالکا
Gh)رولیروتک لادا  i (عیاب ablیدشلیوس یرتشم ) 

 3{ Mele ہدایز دوخاب يا ہدلعُف رب ہےنان تروص رولسد

 یسلاها هلحم) :fe ردقفلوا ہدافا یکارتشا قالطالا ىلع

rage (Gat ee 
 یراع نال ےس تادا — ج ؟رلود هل تنم کا ش

 bol هدام - ج ؟رلرید هس ge س .ردرالعف نالوا

 تادا ہدرالعف - س .ردرللعف نالوا قحال ین تادا هنس

 اجر هح gle مم وشا هکردهح gis مم ج ؟ردب ین

 یلهکرح Bly هلبا هیر یاه هدرانالوا یلکرح بفیفخ



 دم ۲۳ مے

 انی یک SAIL كم وف Sy ها 71

eeeد  yh Shih MCAیک كماک  
 هکر روق کا 3 ررتسف ag یدعتم لعف ےن س

 ؟رارد ها مولعم — س .رولوا لوه ایو مولعم ای
 .روسد مولعم اکا ەسرونلوا دانسا هنلعاف لعف رکا - ج

 بولوا هنعتوکسم یلعاف - ج ؟رارید هين لوه - س

 روند لوھج هسرولوا معاق ا dele ی لوعفم

 ندنفیدلوا مولعم aS عم رگ داسد (یدلسک زوس)

 قیرط AP لوهحم یعولعم - س “روند لوھج اکوب
 هقش ندمال یلقام كردصم تادا رکا t— ؟ردل_ صن

 رونلوا هوالع مالر اکا dS < هسا نکاس فرحر

(AS)مارک[ یک ینیدلوا هدنسهک  SSS Syےس  

 (قعارا) (ast) رونلق هوالع نون هسا رحم فرح

 5 (les) (APH) قرەلوا ذاش Las یک یتیدلوا ہدنراظفل

 لعف سا رول یو ادا RS نر
 دلرامزال لعف نالوا یهلا لوعفم ت ج ؟یعزلک ندمزال

Lyeقاعت هہلا لوعفم یک ( كمهتسا ) اما رولک  

ole!نالوا رخ" یرخا - س .زلک لوھج ندرامزال  

USلوہ جم  hlج ؟ردن قرف كتعواطم هغیص  - 



 = ا

 رونلوا قرف ہلبا هبسرق اما ردقوب قرف هدظفا كرانوب
 یدنارا هدنماقم یدارا یتسارو یتساروش مدا رب الثم

 یدنارا ؛یش نالف رکآ و رولوا تعواطم هسیا روند
 نالوا لرعتسم هلا مال كلذك ر ولوا ہلوھج هسا رولسد

 J JS ناق یدعتم ہلیامالو ردماشم لوهحاظفل تعواطم
 .ردر یراتعواطم dive های رللوهم ید

(aL, Le)تادا  aacرلات نالوا  Ql yo!هش ر  

 ءدعاق (Gly بلقنم هلاد هد KASS < هدب ولو لصتم
 ںولوا یراج هدعاق و ید ہدرالوھج هلع ely رد

 نالوا هک رهوح هدعاق وہ رولسد (قلدارا) (كلدبہرا)

 كعد 365( (GF 93! CAN طقف ردلکد هدنقح راات

he (ES1 لک الا هجور یراپ  
 (!Mats یرالوهحم و روللوا باق هلاد یک هیدعت ءاب

Glos!رکا كا كلذکو رولک (كلدوک كلدک كلدہد  
OAققاقو كعرودو (كلدبا)۔ لوھجح هسرولوا هنسانعم  

 علب Fo Gy) 298 (UA) لوهح هسرولوا هنسانعم
ren aeقعازاف ہدنویواو (قلدو) لوھج هسرولوا  cine 

 ۔ہدام hes) كِعا) رولک (GP) لوهجم هسرولوا ہنس
 .رولک (كعدید كعدبا) یراعواطم كرل



 2 00ج

 نالوا هیلصا bale  ج ؟رارید هی ردصم = س

 ردصم هدقدنللوا ogre (قم) دوخاب (OL) هنیرخا كرما

Caged: adelلصا ردنیصم اکو یک  nh:رپ رونلوا.  
 نوا Vasey خر gud slay رک !Mews تال امر

ineهدنهذ درج  eeنالوا  Glasردب رابع ندیلعف  

 راس طقف 58 عجو زالوا هلا فاضمو فاضم هلتهجوب

 (ردمزال كعا ماود-هپتکم) رولوا ربخو ادتبم,یک نکا
 رولوا Fo هبلا لوعفمو هب لوعفم كلذک یک یاد

 .یک یکیدلنید (موس ES شوب)
 هدقدنلوا قالا هنکاس نون هیبصا ردصم  ہدعاق رٹ

 نوچ کید وس هکیک (نیکموس) رولوا دیفم ین۔انعم لیلعت
 هدافا دیک ات بونلق هدایز (قل) و ×ت) Lew وب ردکعد
 قرهنلوا Gis تاو فای Leas یک! (Gl رد

an dyردو رانو رر ءاه  ps(هموس) رولوا  

 رخو ادتم طقف TS a sae 97 ردصم

 یخد هللا فاضمو هیلا لوعفم و هب لوعفم یک یراقدلوا
 PV gb ہدوہیو SS شوب كناسنا) Fer رارولوا
 لیصتف هادار ینیفح ردصم بولند ( ردش اف یس

 ( كنمرك) قرهنلوا فذح یسهبیعسر ءاه ایرتکا هدقدلوا



 یرامولعم هدمکح رہ یرللوھج كراردصمرولبزای هدننروص
 یرللوهجو هن Neb یرامولعم Sly قرف ردق وش ردیک

 50 00 رهام زواوا فاضمهت رللومقم
 لعف نایلوا ہدرمالا سفن قرەنلوا بلق ہیاز فاقو فاک
 .رولتد یدسا كزعروک رولوا دفءیتسانعم كعازاھظا

 ,epee ج ؟رلرد 45 ردصلا لصاح — س

 ندا SVs ههحراخ تلاح نالوا deb كرد صم

 ج ؟ردن یقیرط bach ردصلاب ىلصاح س .ردظفل

  gy ae 3) Habel Sabوا قالا هنکاس 2

 کهدنفرط تسوا ہکرح ونو روللهکرح ہسیا نکاس یل,قام
Vedi) رولوا دمہ فرخ و نإ iS eee 

code 40 pTیسهکرخ كنا رک او رولیزان اب قرفلوا  

 (شروط) (شلا) رواوا هح وتفم ase 4 رح و هسلا مخ

 یک ۳۴000 رو ae لک اے ند روح لف 27

 لردصمىلصاحو رواک مم هنر ناش هدم والعم لعف تو

 هدنماقم Gy ناناص نالا se رولوا ele هنماقم یلوهح

 هدنماقمقو نالئاص نانلا یک Sky یو تسا ۴

 نانلوب ہدراردصم لصاح — س :رولینہد Gy مئاص ملآ

 ضعب میموی - ج ؟یعردبا هدافا رکید یاسنعم اهد میم



 > VY ہے

 ددعمسا هلواو ردیاراعشا یتسانعتدح و ینعی (Gy اج

 مسا هنقلعتم كنیردصم یانعم LTT ہدلاحوبو رولیر وتک

 .رولند (كکا ید یکیا) Geo Zl) Se رولوا
 تادا ردصم مسا ناچ ؟رلرد هرن ردصم مسا ےن حل

 !OW هدافا ںیردصم Clie قرەلوا یراع ندننردصم

 اجلا هحوتفم لاد ندناوصا ی" (کوس) (مدراب) ردرامس ا

 ردصم عسا هدقدنلق روکم لاد هدرالعف نالساپ هلق

Oaks٠یک (یدلکیا) رولوا  

 lone داود .Kee نالوا وج س نورا و
 مسا هللا لسعاف مسا لوا مسق ہک ر دیگ ییا هل ج

 .ردەہشم تفص هلا لےعاف مسا هغلام Gb مسق لوعفم

 ,ek Fics تب ج ؟رلر دەس لو۔معفم مساو لعاف مسا ےن س

 els ی .ردکعد یش نالوا فصتم ہللا یردصم

 هدیسکیا -- ج "؟ردراقتفم (Gad I yada co لا قل
 els ندمولعم hele مس طقف ررد قشم ندرللعف

 ىلوهج نوس یا كنو رولوا قتسشم ندلوهحم لوسعفم
 یک Mic Fo soy رک لون مسا ندرللسعف نایلوا

CD)؟ردلصن یرلقاقتشا قیرط — س) .رارونلعح ہلبتادا  

 GUAT نون abel ءدام كمولعم لعفو ج



 = UN ہہ

 هسا نکاس یلقام كنوبو رولوا عاف مسا هدقدنلوا

 هاو رونلق ہدایز هحوتفم ءایر هيا دارو روناق رخ
GT >تمالسع هوه هدرانالوا  A Gods)رولبزاب  

 قتشم هلهجو وب ہنرعب ندلوهجم لمف Fo لوعفم مسا

 (لوعفم: مسا (Cora (ISS) لعاف مسا (GS) رولوا
Coal)یسهفیص رب كلعاف مسا یک ینیدلوا هدنرالاثم  

lasیلعفر كلعاف هکردراو  essذاخ ا  cS)الد  
 نکاس یلقام رونلوا هوالع (یج) ههبلصا هدام رلیا تل

 (JE) رونلق هدايز اي رب هسیا رجم روتلهکرج هبسیا

Abكلوهح یسهنیص رب رکید ید كلوعفم مسا یک  
Sal.(شم) هنسەیلصا  ane gre(شعوقوا شلزاب) رولوا  

 راو یسهفصر, So قتسشم ندمولعم كلوعفم مسا یک
 .رواسد رانک مزای ن ردیسەغص ینیفح ردصم. 4 رد

 قیاقت شما قیرطو ow یادا deb مسا هغلام ا

 Soe او ( نک) ہدرایلەکںج فیفخ - ج ؟ردلصت

 هدقدلوا قحال 04 del ۂدام هک رد, Abed ( ناغ > هدرلبل
 bale طقف یک ناغنانوا (GES) رولوا لعاف مسا غلام

ce) Aatel(ا)  (Or) oeهسیا  creفاق هر  

 ہلیا مج یخد (جغلاط 25 ye جکلی) یک ناقشلاج رولک



Wm 

(Ss DS Fak (نکشوا) هدعاقر ند(كفشوا) ردشلک 

 تذکر ولک ید ( gol Gels(جافنانوا) مه (ناغناتوا) مه

  9Sر .

 مما ٰیرایضعب ج ؟رلرد هين همشم تفص - س

 ندەلک نداهدافایتسانعمتفص قرهلشالل وق هدنماقملوعفم

 رو وط فا جم ات  analیون يا
 (قانو) ردکعا قدح ىم” كردصم تادا یسححلوا

 هدام طقف یک (كوروح)  Mabelینیدلوا نکاس یرخا

(ib D5) USD رفاه کس اول 
 یسفکاردشلک هدنزووب هدلاح یرلقداوا تلا مسا ىرلەک

  fobاشات   aeنلکرح ( aiشاو ہا (ف6)

 ها یلکرح  abl (GE)نون  GELرونلوا (523)
Fo هدرانوب یک ینیدلوا ہدلعاف مسا Ge یک نیفلاط 

  Habel Sobنیش دوخای (ا) یرخا (! dantهنر (نیغ)

 رولک (ناق)  (ode)یظفل (نیکسک) یک  alleلعاف مسا
 بس :ردهلک هتبرزوا هغنصو قرهلوا فاش دلا ینیدلوا

 ؟رداصن قزف كلوعفم مسا و لعاف مسا هللا هشم تفص

 هسا "رولوا قتشم ندمزال لعف ناهسشم تفص -۔ چ

 لعاف مسا قرف رزکب هلوعفم مسا بولوا ییصو كلوعفم



We =ہہ  

 تفص رووا فیرصت ندەدام ره ردیساق لوعفم مساو
 تفصوهودح لوعفم مسا els els ردِعام هسا همشم

 یک نالف نود) Wo ردا تلالد هوش یس
 تقورب بولوا Jed مسا (نکروا) ہدکالضد (ناویح
 تا هنعوقوو تودح كنلمف (كکروا) هدم
 تقصر هدناوح كلککروا هدکدلسد ناوبح كکروا اما

etوولوا دافتسم ینیداوا . | 

 نکاس فرحر ندناودا هننرخا ,WS ( هدعاق 2

 ٹک سا ناس یرخا Hah دق وا قالا
 res eS رخآ هبا هه دوخا رک رح

 نوسلوا هضوبقم كرکو نوسلوا هطوسم كرک ەسیا 45°
Kaیخ  asfزونلهکرح ہللا هضوقم  pS)كلبس  

 ند(كمروا)(كنود) ند(كفود) یک (نوغرونوکشود

 ا0
 ؟ردجاق نامز نالوا رود دم هدنموهفم كلعف - س

  هتشيا ردرانامز كجهلکو Gary شم ہکردچوا ج
 یئاسشنا یر ردم یا ہلیرابتعا تلالد هنامز وہ رللعف .

 Lyd رولوا ءالاقت سا زکلای لهنا, ردیراخا یرکید و
 ندیم نامز ئش نانلوا بلطو زفل وا سا نوجما شمع



 هم ۷۲۸ =

 یرابخا نمهلوا ید لاج ندنکجهلس هئوا Lol هرکص
 .رواسهرو <n ینعوفو كلعفر هدیامز چوا هس |

 .ردیتلا - ج ؟ردجاق یناشنا هدیکرت OL - س

 (رضاح یہن) (رضاح (Yl - ج Syl دادعت رد س

 رد (یعوزل لعف) (یماززلا لعف) le ot? (ok) سصا)

 رضاحنانلوو بطاح ج ؟رلرد هی رضاح صا - س

 Sale لاش هدکرت ناسا Spikes Ab ٹپ نو

 BN oy ایک تیا اما یر ری اک ےس یا
 فاک یغاصرب هسرخا — ج ؟ردب هدعاق هدنعمح كل رضاح

 هسیا نکاس یرخا طقف رولوا عج هدقدتلوا هوالع

 head (لک) روللق هدایز ایر هبسیا LA رول رس

 هدایز (از) رب نوجما میظعت WISN رونید (ALK) هدنمج

 كرضاح سما ًاضعبو یک ( زکیلک) رونلاکرح فاکو رونلق
caeرولساللوف ہدےنماقم 7 ر قرەنلوا هوالع (ید)  

 ۱ 0 یدلک)

 هرضاحیما — ج ؟ردن یسهدعاق ا نک

 (ہمرای) (هلک) رواوارضاح یې ہدقدنلوا قاحلا ہیفان میمرب

 رعشم (FSI ردیکر ضاحرما یخد ot یک
 هرذپ ورق th 26S اس سی وط 0 یخ



۳ = 
 رولوا ASE (نوس)رب هنرخا كنهبیلضا ۂدام ے ج

 رولوا عج هدقدنلوا "هوالع (رل) ہتیزخا یک ( نوسلک)

Hyیک . 
 کال و ہو pore LY تو

chow ls}رولوا تاغ یہ ہدقدےنلوا هوالع مم رب هوا  

Cob yal) Bite Sg,علکتع ندما وب رونید : 

 یسهفنص ملکتم دما روند ( ران وک )هد یک

SPلعف س  GISردضم ىانعم ج ؟رارہدا هرن - 

hinتلالد تغیدلوا یولطمو مزتام لکم یعوقو  

 اه ج fan یتهدغاق - س .ردهغتصر .ناتلا

 هلا رحم و بونلق حوتفم هسا ناک یرخا كنەتاصا

 درفم هدقدنلوا قالا هحر یاه هدر بولندا هدایزای رب

 نتسهزاب ہزای) رولوا عج ano والع (C و رولوا باغ

 گال لعف ودنشا یک (هزای رک سزات زاهزاب عزا
 ٠ و ا ی ولناللوق هدنماقم تفص اردا یدرفم
 اوما رکا هد تم اقم bani و
 eV مزال كلنف هدقدتاوا (GLI هنرخا یک

 وند مالا ہےتٹیروارولوا تفص ر نم ینغیدلوا

 (تشرح ینههللصا) رولناللوق هدنهاقم leo“ دب Liens او



 (دلر) ا ہری ما ز لا لعف — س .ردکعدبلقلا مزال روسد

 هدافا انعمەب (C996 ےن س yer) alt (قر) دوخاب

 de aia» Ellels oA دن اعف 3 aa: C3 ؟ردیا

 لاح اکو Si SAEs sth وس) رو مت وا تفصر نام

 روناوا را رزارہن یک لاح 2 رواوا قالتطا ی 9

 روا الل و قرەلوا یر yc ند رات ادا (قر)و (كر) نا

 یداک قرهقلاق كرە_ شود هک رواسد یدلک هقلاق هشود

 یا تر Cd a راربد هرب یوحو 19 نت نو .ردکعد

 دن Ly .رد؛عیص ل رک سوت. ورا هاعاف نوا |

 دوخاب CED هر دم تادا تل G 7 ؟ ردلصت یسهدعاق

(Gb)درفم ثالعفو هدقدللوا لیدم 43< )2(  sk 

 bl (رل) و ردکعد كرک كموس ہک یک (یلموس) رولوا

 هوالاع (رد) ا aS ۳ اضعا و ںی (رایلموس) روناعح

 oe (رلرد لم وس) دل رول وا

 اردن رد یرابخا AWA ee ؟ ردحاق یراخآا بس س

 كرلنوب طقف رد (عراضم) (لابقتسا) (لاح) (یضام لعف)
 یرلەیاکحو هناعا لعفو یسهراقمو یکم و یرایام

 ود چاق یضام لعف ota EF اتش س ۰ رواوا ۱

۳ 



ao WE یی 

 ٴیضام ی Sos یدوهش یضام یر ?yar ھ0 ج

 نریلکتم _ ج ؟ رار د 4s یدوهش یضام س .ردلش

 Walcl هدام هکر دهفنص نرو رخ گدو تما یار

 لصاح باغ درفم هدقدنلوا هوالع (ید) ر هشرخا

 .یک (یدزاب) و (یدوس) رونلعح هانادا (رل) و رولوا

 ۳ تاک ےن ےن هراز هی لش igsh تین
 (شم) هبهلصا Sale ردهفص یبدلبا ناس یکتا

 E اضم و رونلعح هلسادا (رل) و رولوا ها.سموالع

 (راشموس) (شموس) رووا هوالع (Go هرانو نوجما

 لوصفم مسا یلوهحم كنسهنیص یلقن 'یضام وبشا یک

 a مم یرایفنمو ی ک (ش (il ge رر ددم یک

Lantaات یت  bosرولیروتک (ع۶) رب هنلوا  

 Obj - ج ؟ ناربد as لاح — س . یک یدموس ج

 ردهغص نالوا عوضوم نوجا ناس ینعوقو كلعف رب ہدلاح

 ٠ اج در واع لکل (رو):ہلصاقنام
 درفم رواہ (5b ast یاهو روک رخ هسِا نکاس یرخا

Gl(رل) رولوا  allel(رلروبهوس) (روهوس) رونلعج  

YEA >وہ  cleروابزای (رووس) ہلفذح یب ەیحر  



 رولوا هلیسهوالع مم رپ هناوا كنتادا (Gy یغد یفن

Ops)یک . 
 <p ندکجەلک ج. ؟رلرد هیت لاقتسا - س

 لعف یسدعاق كو روند لاقتسا لعف هرلهغص نرو

cla glدرفم  aulهوالع (قح) دوخاب (كج)  

 دک ات ًاض و رولوا GE درفم كلاقتسا لف هدقدنلوا

 (رلکحءوس) (ثكحهوس) رونلوا هوالع (Gs نوا

 (كح«بموس) یخد یف ن یک (راقجهزای) (قجەزاي)

 ٠یک (راقجەیمزای) (قحهسزاب) (رلکح هم وس)

 هلابقتساو لاح - ج ؟رلرید ہین عراضم لعف - س

 ماود اضعب و رابا تلالد ہیوم یانعم نالوا لماش

 هبهلصا sale ردهفیص ر ندبا راعشا یتسانعم رارقف ا و

 رولوا sk درفم كعراضم هدقدنلوا ءوالع هتک اس (ءار)

 ا هسا لر یرخا 0آ رونلعج aloo Me (رل) و

 یسهلواسنج ەك کرج و - س .رولهکرح هسا نکاس

 کهول وش ردسفلتخ یعاونا كن هکرحوب - ج ؟ردمزال

oo Le(رولوب) (روروا) طقف ردەفن به ہکرحوب  

 (C48 (ربلاق) (روناص) GL) GID (ررو) (روروک)
 فرح thee لاکر کا دراو ردذاش یرلهلک



Woےہ  

 (CP رونلق حوتفم فرح یجنجوا ہسیا نکاس یلقام

 كفرح جوا هسیا LF فرح 2 رکاو یک
 ale ی شرح نا رک ادا اا یک
 یک (رورونوا) رووا Lal hl هضوقم ه یفرح

Ls۱۳ لا قدمت اینک ا یتمالع کول قم هم  
 ست. تر کا کاو رول زاب هد روک
 رووا ظفلت هلا ءرسک یفرح A وا هسيا حوتفم دوخاب

les) (au!)كرانو یک  Lal So eh 
Cateیار رول زاب ہدژفروص (ردےفیا) قزل وا  

Al ule’۳9 د وو ید هدنعراشم  
 یک هات 5435. وک هکر كنلقام یرلربخا

 ؟ ردن هدعاق هدرایفنم عراضم - س .یک (رینافصق)

 بولوا ody رافالتسخا نالوا هدام عراضم س ج

 یت (ضوس) رولوا باغ درفم ہلیسء والع (نم) نام

Oat UAT sileکک ات ھا  
(oy) aesروپ  baکا کا  

C19)اب هد و قذح هدیدرفم نوک قرح  
 .یک (زبموقوا) (مزای) روناوا

ole)جام 6  + seملکنم حج كنید  etic 



<0 ۳۷۷ o> 

 کن رولیالاوق ہدسنماقم لوعفم مسا و لعاف مسا ضرب

 .ردکعد owe Sy 4x5 pe تک قی

Gab}یراشاغدرفمكعراضمولقتسم و لش ءوضام  

 (نامز (pad رونلوا {Sea دیتا dicot ا

Hea)هنس ) Wh)یرافو موم ًاضغب و یک (غاط  
 عل نیا ad neg y ce لارمعتسا یک رات و

 _ ج, ؟ردکید ہن «Sy لاعفا ۔ سا .رواسد یراو

 دفم یصوصخم یانعم ر قرهللوا 9 ہللا داوم ضعب

 ؟ردحاق داوم یراقدلوا Sy كلاعفا ۔۔ س .رولوا

 (كمر و) هکردزکس ادعامندهطرش هفصو هناعا لعف — ج

be)(قلاف) )8( (كلک) (كمروڪ) (قمزاي)  
 .رد رلهدام (قلوا)

 دولوا کرم هلا لعف Sole یظفل thes) 5( - س
 دولوا بک abl abel هدام - ج ؟ ردا هدافا انعم هلو

Chas Lal 7اش یرخا.  edتونر وکم  
 ینسارجا تعرس كلعفو رولہدہا ہدایز اب ر aul كر

 یاس هلشرصت كنسهدام كمر و Sy gh ol ہغیصرب دیقم

 (كحهر و (3b (شمروزاید رونلوا فرصت یک رالعف

 یک نا لض (Sith ail. Calle یک وک



WA > < 

 رونلوا بکرت اغ درقم كنمازللا bs — ج ؟رونلوا

 رقم هعمزا یک ae) زا ) :رملوا رادتقا لف

 فیرصت یک رالعف edd pad dives he رذکید
 طقف یو را (وولسهزای) (یداس هزای) نونلوا

abel Sale ow Lateیف تاداو فذح یظفل (لس) ىعي  

ablامهزای) رونلوا افتک |  sas je 

 - ج ؟روسنلوا کر 01 هی وا تو

 لاعفا بو. نلوا بکر ہللا یاف درفم كنماّرنلا لمف

 Saks (یدز اھت Ra رولوا لصاح یسەغبص ه راقم

Alیرلهغیص یضام زکلای 7 لوف ردکعد هش ود ہک دلاق  

 (٣609 یدزانکودچلےلنسد وهش Kole رونلوا |

 یظفل كمروک س . رولشد (شمزابهشود) ہدنسلقن

Sp alsدرفم كنيمازنلا لعف هب - ج ؟ رولوا  
SH abl SEیرارقساو ماود هدلعف لوا كلعاف رونلوا  

yo) shi kaka9۳ رس یک (رریکمدنا) (یدررکهدنا)  
 کل ہت چ نولو تک رت لا یینمدام
 jas ,یلکنم نیح Otol نامز كلعف رونلوا بكرت

skal Goelیک (شلک هنلیوس) (شلک هلوا) ردبا  
 هدقدنلوا بکرت ہلیسسەدام (كلک) ید یظفل (هقح) و



 نکا SS (easier) رولوا دم یتسانعم هتحافم

 تیکت NS یسدام OP سر. رک رگ

here.011۰0 جے  

 روس لوا لام ۶ ا یسەدام (قمروط) ہدماسقم وہ ایا

bdهلبا ہن یسهدام قلاق - س . یک (نوسروط  ASF 
 را رقتسا رونلوا ب کر هلمما بلا لعف هس .A 0 $ رونا وا

 (قلوا) بس سس یک (یدلاق 4 (gb رو وا دم یتسانعم

 لقتسمو me لس 3 ؟ رونلوا تک رپ هلا هر یسەدام

 فانز رووا تک ہللا یرلماغ درفم كعراضمو

 (قلواردبا) (قلوا <A 1( (قلوا نت ا2 رولوا ردصم

 (Coal — ج ؟ رد یس+ےفیص هناعا لعف — س یک

 هغص و 20-0 یسلق ؟یضام بولوا alel لعف یدوهش

 هل رل هغص هطسس لاعفا by sated (oul) یسەیطرش

SFهدقدنلوا  Seرولوا ادب ناةتض  Sih gtلعف  
allelهاکح لاعفا هدقدللوا بکر هلسیدوهش ؟یضام  

 تیاور لاعفا هدقدنلوا بکرت ہلسیلقن ؟یضامو یرلهفیص

 هطرش لاعفا هدقدنلوا OSG abl ob pS غصو یرلەغیص

 aan ؟ راربد هرب al لاعفا — س ٠ رواوا لصاح



e 2¢ & 

 :ردهلک gal تلالد ea هلشرط هدهاشم G لش اشم
 لش b.\4 رط عامس ےہ جا واک as تااوز لاعفا نس

 حاتم ید هط رش لاعفا ردراەغص Gal تلالد هتاورو

ilyقلعتو طبر یهلجر کا5 ه یط رش یانعم  hl 

 لعف - ج ؟ ردلصت ی ها رل Sed ی

 هلمازتلا لعف (ہوس) الثم رونلوا بک کت هناعا لاعفا هلسمازملا

aie Coa!)روا وا (یدوتس) 249339( بل 9۹  

Seردلهعا ساق اکو ینراەغص  a KSهدنوح و لعف  

 هداف 'یضام (یدیؤس) ہدیدوھش ؛یضام (یدنا لموس)

ge)ید اشم ) oleهدلشتسم (یداروهوس)  Noe gu) 

 easy ےرولتڈ (یدیا روتس) هدعراضم (ئدا

 لعف ہاۓیمازا| لعف - ج ؟ ردلصا یاور كنمازلا

 قہ تاوز یک (ضشعوس) رونلوا ٹکر gals فنناحا

 تاور كد وهش "یضام روٹ (شعا یس وک ےک وو

 ز ولک Cee ںیم وتر لش ضاق تاور ردقو یسلعف

 هدعراضم (شعاكجهوس) هدلشتتسم (شعا روهوس) هدلاح

 ؟ردلصت یطرش كنمازنلا لعف - ش .رولک (یدازوس)

‘aهدنوحو لعف ((ےسوس) یسطرش كنمازلا لعف  

be ge)کام (هتسلا یدوس) یتیدوهش ؟یضان (هسا  



 ےن ول ےک

oreہدلقتسم (هسرووش) هدلاح (هتسا شم وس)  

 روک (هسا روس) هدعراضم (هسا كحهوس)

{rl >لعف  ae Ailتاور و  Give 

tuaهبهسورب) مکەتن راروناوا لامعتسا ہدنماقم طرش  

aSو روات (كدرر رک تی قوح اھ  Byنخست  

 (مدیشیلاح هغموقوا ہلیتقو (S25 رارولیناللوق نوجا یم

 ky خد طا NN سا اس وتر و
 ( مستیک ہیەسورپ ہنسوی ol) LE ر SOUS ہدسنماقفا

 SANS لعفوع هدنماقم سا نوح ا مظعت اضع و رولسد

 Wc | 5 زاب ی وفا وش) شن روانالل go یطرش

 روتی رک هشزاب)

sys As ye? wyهناذ رب هاسودنک _ ج  

 - ج ؟ ردفنص چاق ره ےب ش :*ردظفل نالوا تراشا

 ربع قصد ر ae لج ek ee اک هد قا

 t— ؟رلرد هم یس ربوص و . رد fab 8? یسن

 رح ےن س . ردرارعخ !Od راعشا و هارا یس تاذو

eeملکتمو بطاخ و باغ ینعی ردخوا — ج ؟ ردحاق  

Syn) ys?(نس) (وا)  ow ae ya eS Cy)(رلنا)  

G) Gadو رول  Lasدولطاالزق (لوا) هنر (وا)  



eeا  

ali teesنوجا  er AM ULE(رل) یخد  
 (eat 8? gt رود )35( (رلزس) روذلوا هوالع

 لوعفمو هلا فاضم یک یرلقدلوا ربخو ادتم ینعی درج

 کت ادا bd Go) ba  رارولفا يد

 كنیصخ رخ _ س .رولیدبا ہدایز نونربو روناق حوتفم
 هحاق یمجو درفم هدنراقدلوا رخو اد تم al یدرج

 (رانا) (ن) (—g) (وا) Sas - ج ؟؛ رواوا غلا

Cd۱ اخ ناتو نم نیہ لوک ,(نم)  
 - (كزس) LED (من) (كنس) AD) - ج ؟رولکل صن

GD)ملوققم  س ورم  Salil0 را سا مد  
 رود )65( (یزس) (یرا:ا) (ی) (ینس) GD) - ج

 اا0 اک ج ؟رارولوا لصا ہدنراقدلوا Sl gate — س

 -.رولنہد (ہز) (Gop (مرلنا) (اکہ) (اکس)

 هنر ینعی Gl یج صر Chk رب (هدنعاق {

 یرکذ هوا كش Ss دوخای كص شدلوا عاق

CLEاا ا طقف روک مزال  
 تیناسنا) LE راتوط Sr مہم مسا رپ و روانید مہم
 .یک یظفل (وا) ہدنمالک (نیسەلہ یبردق تم هکرد وا



 هم BW ہے

 كلا فاضم و ردربعخ نالوا عجار «ملا فاضمو قحال
 تلالد هتفاضا هدنروص !ats یراع ندتفاضا تادا |

 —¢ ؟ردجاق قاضا نیت سنو ماس رک الا

Foyطقف ردحوا  beروٹ هنلاح كملافاضم یاضا  

 هدنتروص باغ Sgt رواوا ماکمو بطاخو بئاق
 تمالع ههر ڪک ory رولوا Crt? GE یاضا ا

 كفاضم 51 4 (Ge) Al ردنرا ع (gol نالوا

ob >|ا او دم فرح دوخاب الما فرح  

 عم فاضم رکا یک (یسهاخ AH روناق هدایز (نیسس)

 اما یک (یرلما A) oder a وب یمکح te هسرولوا
 لا فاضمو Bs Go LES ALD. par یفاضا ربع
 كنفاضا ?js رولوا بطاخ So وا asl CLE ربی

 فام Sy رد( )یهو (Meo اس ie نام
alرض رولوا یریغ مل یخد وا هسیا ملکتم ری  

 س: ناول ج Me سک ورم ا
 اوس ALT) كنس) - ج ۰ تیا داربا Se ررب هرلنوب

Keیک (زعاتک مز) (ماتک من) . 
 هکردفرح —(S) ج ؟ردن ?Ger  س

 کاتن روایناللوق هدنماقم تفص قرەلوا قحال هرافرظ



E 

 رازا نالوا ہدوا هکر واند (زاعوا هوشراح رازاب کهدوا)

 و لا مس یرملوا درفم اعاد هدنروصو ردکعد
  weنالوا هنسانعم ( Sisرال وو د یادتاو

 فون فوصوم قرهلوا قحال هما فاضم تن و

dyer هللا GQ) و رولوا cB هنماقم كعسا یک راتفص 

(ASE) رولک (A) هنرخا هدعاقر هدقدلوا فاضمو 
 رواک نوت هترخا هدشدلوا هلا لوعغمو ه لوعفمو ی

 ید رواحد (هنکعغ) یک  lshانس ۷ Aidت
deg لدم aad (یغ) هدرلهدام لکرح شاو رولوا 

020 Sage) نوللوا راست ao هغفض ید BY 
 ید زیر هوب را یخ  GUلد تار ۱۳

 ٠یک (یراقدزاب) (یرلکدوس)

 ۱۳ د sjsu یک رضاکار
 كرانوب رولوا یننم ندطبر تادا و قحال el ءزج

skردبتغم ندرانا طبر تادا ہدىفروص باغ ردقو  

 ری هدناب وب رامسا 5( bys اتش رانا) Gs sl وا)

 ت6 eae حق یر دن رک ےئڈ
 ا یخ FD ٰیظاغ درف تب روک یو
 یج er eo زکسناک (po (نیتساک نس) رد راظفل



 >= 0£ مح

RS س: نکا ربا رولیناللوق قرفاوا Se 
 (مم) یماکتم درفم - .ج ؟ردلص  aes re(یاز)

  75کا یرکا درج جد دنیا

 رکاو یک (زبتاک 5( (مناک ن) رونلهکرح هلبا هریسک هسیا

 (زودنن ز) (ےەدنس ن) رونلق ہدایز اب ر هسبا كرم

 یک
 هرالعف ضعب زکلاپ Se ؟راراد ہن لعف رک تی ۱

 ردرارح ندا راعشاو هارا ین رالعاف قرەلوا قحال

 ردد یراباخ (Gls رضض Oy LE نک د ناتو
 از ر اکا ہدنصعمح بولوا فاک ele یدرفم كےطاخ

 میم یملکتم درفم یک (زکیدلک) (كدلک) رونلوا هوالع
 po tlio pela (ak vs fal لک eae یو

Geb). Gah calتہ یک (یدزای)ا (مدزا)  
algalندیا طبر تر یرللجو هک  ج ؟رلرید  

ede eeeیو ےس سس  taalتی ید  

 ردادن فرح آ - ج ؟ردنوچت یتادا آ هدکرت ناسل

 هزمه ہدسناوا طقف یک ce | رداباقم هنظفل | كنیرع
glyفرح (ی) هدر هرکص ندهروکذم تادا هدراظفل  

 قرەنلوا GI اه اکوب ًاضعب و یک (مدنفا یا) رونلق ہدایز
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 5560 هشقخ هو رولتد )1( هدرتسح ماقم
 رب هو رول (Cl تا رو مم
 (واو) هوا و رواد (هوا) هدذذلت ماقم داره ناهکرح

te SIماقم یزهلوا  Gly) oatرولتتف  Mier 

 (ممدک یدیاه) کهتن روایناللوق یظفل (یدیاه) هدنماقم
 6ک () 255514 Ma y4 دك bey رولو
 ردکعد (رولوا هلو رسمش) رولتد (Garin هل وب )

 ها فسخ ید | هسا لهر ففخ ليف طقف

 یرخاو رواسد )45( رونلوا لصو هلعفو رولر

 زونلوا بلق هاب هدنرلکدلک هرکص ندرللعف نالوا كر

 .رولسد )4 (ca الم

as ¥رت ناسل  oASردح وا — ج ؟ رد حاق هبش تادا  

 (رولبرزک هل و نا (A رد ظفل SD) یش و

 ا (قااکوش هله) ردظفل (هله) (یسهکیا) رول
 رد (alm دولتالل وق هدخ رفظم ماقم رک طقف یک"

Cul,اب ور ویو  Be ei ee 
 رولد ( ردفطا ه یساوه LAI زاغو هله كلوناتسا )

(gerوهن هلکد اه ) کهتن ردینادا (اه)  (Sah 
 .یک ییدلنید



GV oبم  

 ety رذفرد ج۶ روا لاف تادا - ی
 نوماترابز) رولوا ىح الكعك ج و رد (نوجما)
 هغض و هرلرع و هراتراشا مسا و alate رولید (مدلک

 هکردسادا Gos) (eS) «رولوا GeV ید هلص
Aseرولند (هس) رولوا نوجما لات قرە لوا  

 رواوا لخااد هنرالوا sabe ۶ (اربز) (ىسخچوا)

 lah Wig هدنماقم ارز کرد رمی کس( یز
 ایڑکآ هکردظفل (هرزوا) - ج ؟ردنالعتسا تادا - س
 یک (هکیرزوا) (ترزوا) رولیناللوق هلبا یفاضا ريع

 رتفد ردا هدافا یتسانعم طرش هدقدلوا قحال هراردصم و

 امز E و روند یدلوا ee ہرزوا قعوط

 ش ناه یک (میهرزوا (IT ردبا ببرقت de نامژ
 i bee a Sl) oe . ردکعد کج دیک

 ردںظفل (CS با ندیسراف طرش فرح - ج

 ءدقااوا :لخاد  ہزووا de طرش و ر ۵٣

 قلا اس و رولا Go SW زونلق موداع ئ۱
 . رول, زاب (هحرک ) ہلفذح

 (نکیا) - ج ؟ردن تیلاحتادا هدیکرت ناسل - س

 نڪا صاخ اکس نب رولوا قحال ole ہکردےیظفا
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 ا Len و ردکعد هدلاح غیدلوا صاخم هکر ولد

 قادا, GD — س «روسلند نکر ردك ر ونلوا فیقخ

 ہدکلرب ینب رواوانوج ا تبحاصم len - ج ؟ ردنوچل

 یيبلسد (یدتک هلانالف نالف) رلبا هدافا ینسانعم قلوا

 رونلوا ءوالع رار جا وو Al وک اب اتو 7

 یک, ییداسد (ش رار دوخای de هللا یدسقا نالف)

 رایا ہدافآ ی تاب تان رولوا نوا ہلاعتسا اف و

 ًاضعب و رولتد (یدزاب abl LY یدک دوخای هلا ل

 اضعب 2 رولسد (CLP a رونلوا فیفحم ہلیفذح یفلا

 ۱ ا هدافا تناسل قردلوا قحال دردم

 هل هدنماقم Lou (abl) و ردکعد نوح آ SoS هک یک
 Bi یا نم نرخ Gy كال رولناللوق
 لیصف یل مالک رب ردلیصف' ینادا یدما — a‘ ؟ ردنوج

 Ae و قرەلوا لخاد Js] Wale تا

 . ردا رامشا ینکحهدا لی لعاب

ad) —سج کے  

 دارا نوچ ا حاضیا یزوس مهم نک هدنفرط تسوا

 دادا (G41 — س .رولوا لخاد هنلوا Hae نالوا

 4s رب ,NS ردرصح تادا - ج ود
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 ریشم ناس St la رصح و hl هدف ا ا

 pansy هدیش رب So كش رب کردن یانعم یرب
eeeهد دیش اف  Jig)كج  thasتار هر  

 مدنک cy GAN هلوبناتسا abl یئک نالف) را
 لخاد ههکاردتسا tbe اضم و یک ینیدلوا هدنسهاج

 رخ دیک (GA) ia و درا نی ٦
 نالوا ene ندسع هن og Wet نوجا كاردتسا

 نم .زوللوا لاتا نوعا دااردسلا ( 7
lol (4)ینعی ردہارضا تادا (هکلب» — ج ؟ردنوج  

 5 هدنف cll) ee فر ندووس Sekine طس

 زکلای یلاح ءوس كن [) مکەتن رابا راعشا Be قاب دز
 ?SSA ردرضم هنسابرقا نوت) کلب لک توا

 قحال ہراس“ ا  ج SW gf ینادا (Ga س

 رغصآ تادا قرهلوا قحال ہراتفص و Cri oy تو

 هج نریکح هک رول وا مع تادا Bas ات رولوا

 ردکید Ger تامولعم هکر وید (ہجامواعم) ری نام
 قحال تان هرم كعراشم او .Bile تا و
 هدافا یتسانعم Katt قرهلوا هوالع هنس هدرب کا و رولوا

Cede yal) LIیک (شلوا) هکر وشد (هنسهجحشوا)  
 ٤



=a 4 بہ 

Oud؟ ردیوص قاحا (هد) بیس .رولوا كعد یک  

 تا رخ Gay) adh تادا ےہ
 هللا (yp) هدقدلوا قحال ینادا (Coop ہیہلص ةغفص نک

(esa,رام  
Gab)ییا رافرظ  wi(هدر) ناکم فرظ یر  

Gas) Guess)یک  ose ee۱ ا  
 ا د lal نام یرط اس یک
 "ا نان زط یک د کم یک Gaia مات
 .یک (SC SS) رولبناللوق زسنادا Lele هدلاح

cll Gyو ادا ج ودون  

 كدههسور) رولوا قحال OS ینیدنلوب تیام كلعف رب
 هوالع هک ايس نون هسرخا e یک Save یک

 ٦ کا ابو رولت یو ری تو
 یک ییدلنید كدەیەسورب de رولیروتک (Ge) هنلوا
 ,he روظالاو ندقهدنرپ Gok او
 . . رولسد

 هک ردنوجما ادتبا - ج ؟ردنوج ینادا (ند) ے س
 روسلوا قحال هشدنم كنامز رب دوخاب Malis رب

 یک ییدلنبد وردناضمر دوخای ردق ءرصم ندلوبناتسا



= ۵٩ 

 قحال ەنیسو Lie كف بولوا نؤجیا تیبس ًاضعب و
eaterنار اضم و رولسد (یداوآ هوش ینا  

 fake اہ و یک GS Spots 5( رولوا نوجا

 رامشاینعوفو كلعف رب مدقم ندا قرەلوا قحال 0 42%

 ا و یک یمالسد (مدزویک نا نیک ایا (pe ول
 Ser gine هد نارا لی اد
 ام Seo ندتنادا انا یک دوا ا

 و اچ (C39 و نولتوهبیبا یک ورق لایت
 هقشندشکم) رونلوا لامعتسا هدنماقم LR یار هلیظفل

 4 ےتکم الا هک هر ر چه هک یک ییدلنہد (هقک هرب رب

 . رولوا كعد تک

 Lt جرم ج SW ge یتادا (وید) - س

 روایناللوق هدنماقم كعا لومام و دما ینعوقو كلعف

 یدنما ږولوا مارک ا هکرولتد کود رولوا مارک.)
 . ردکعد مدلک هلبا

 هراعسا رد یفن تادا — ج ؟ردنوچس یتادا زس - س

 Bie یک posh زسلقع رارولوا تفص هدقدلوا قحال
 هک ابن (نون) هتنرخ Lay رو ناتیلوا یا
 یک (نیزبسک ۱) رونلق روسکم یخد (از) و رووا ہوالع
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 (ن (SE رواناللوق ab وناعاد هدقدلواقحال ہراردصم
 ردنظفل لکد ینن تادا ہدراتفصزلوا قحال ہراتفص اما یک

 gil تک ات یت ید یظفل (جه) یک (لکد لقاع)

a”توف یسرد رب  clرواد (یدت  . oy 

 om ردطب رتادا دوام ندیسراف ج ؟ ؟ ردنوحت ینادا

 هنسرد هک قجوح ر مت شا طبر هفوصوم یتفص

 5 0 ے3 قلم ات و زول د زدمواتم

 مم ًاضعب و رولنید (نیسشمهعاب یشیا وش نس) هک دالکا
GEهم ر یاهو رونلوا  abفذح دوخای رونلوا بلق  

 . رولنید ؟ دوخای مک روناوا
 ردهینسشت تادا - ج ؟ردنوج یتادا یک س

 تک روز ک )41( جەت رواوا قحال هم هشم

E E Safe atcراب  

 دشت یخد (نیلج) ًاردان رولنید (مدتک نب یک یکیدلک
 و) ردکعد یک ن یک (AE) ر ولناللوق نوجا

 CS كنوش) (یک كنوب) Fo یراظفا (Chg (ہوش)

 ع (Fl Gls رولوا لامعتسا ةت tle Cm كيا)

 Glo رونلوا لامعتسا هدنماقم هشت یظفل (Glo) نکیا

 لشعو هنشت ید (؟هت) و (Sa) رولسد رولت ی وا



 بم OW ے

 تادا - ج ؟ردنوج یتادا.(یم) — س .ردنوجا

 یەەسور) الثم رولوا قحال oie shane اعاد ردماهفتسا

 شلدا لاوئس وید ردمهسور SAS هدکدلسد (دلدتک

 لاوئسندنعوقو مدع و عوقو كنلعف UE رکا و رولوا
 هرکصندرالعف رو رونلوا قااهلعف هسرولوا قحەنلوا

 (نسمکجهدک) ) (Sa رول روتک لوا ندراسسن 87 و

 Se de رکا هدنراباوج JW هلهحو وب رولند

 روال وف یظفل (توا) هسرولواقحهلوا ربرقت هرزوا
 یراکنا ماهفتسا بونلوا .داربا هدست ماقم ات ماهفتنا و

 . رولیند (یکدلب های) هدتنماقم (Casal رونلوا هت
 یتلا - ج ؟ ردجاق هفطاع فورح ASG ناسل - س
 بحر WIS Sil رد هحوتفم واو (یسکلوا) هکردهلک

 التع ردارمدافا ی کا تما واک ی tbe کیا ورا

 رکا رولسد مدروک یالف و نالف یدک نالفو نالف
 دوخاب (Sy) هسرونلوا دام قوا هدافا یمانعمتعم

 )یخ نوعا نخ اتو بق gels دک
 فاعع فرح هعفد قوح و روسالوا هوالع (ہدعب) دوخاب

 iit Loy هکردظفل (یخد) (یسجنکیا) رونلوا ءلرت
 روناوا لا_یعنسا ہدنر واوو رولیناللوق (هد) رووا



 ہے یب ہن =
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 رولند (یدتکمدنوکون) دوخای FH) وکو ) (یدلک نود)

Lewنا هسرواک وا) زول وا لخاد درلازج یخ  Css 

 عج هکردسیتادا (مه) (یسجچوا) GF هدن) دوخای
 یک (GASP GAS) ردفطع تادا allen كارتشاو

Gy osمع) روڈوا دارا قرعلوا ررکم هعفد  oakمه  
 دوللوا هوالع (Gos ترخا ASI اضع و یک (یدنک

 (Soaked (هوخا) (یسخدرد) (یدنک ه ده یدلک مه)
 دا راثوب ر توا لامعتسا )1( تولوا: فف اسب

 Orb نالف) (روٹک تبرش دوخای وص) ردنوج ما نیما
(ypcزولکیڈ  byقوح  adsنونلوا رارک  CN) 

 رولیروتک هنر (دوخای) هدماهفتسا ماقم هکردیظفل هسقود

 ردکعد یعدلک کلب قوب هکروانرد یمداک هسقوب یمیدلک
GS) (22)رونلوا دصق یواست ہدنررما هکردظفل  

 نوسنلک (ST رووا لامعتسا ed ( هسرونلوا رک )

OE ASتایم .یک  oeنتعامل  way Ntاک ر  
Welهک ردعون چوان ج ؟ردعو چاق رلهلک نانلوا  

 چاق «ییرع ءاعما - س .ردناودا ضعب) (لعف) (مسا)

 قتشم یر ج ؟ردل  س .ردعس کیا - .ج ؟ ردع

Goاج ؟ ردرات هقتشمو ءاک ا _۔ س .رددماح  



 ؟ردرات هدماح .ءاعسا تان ا .ودراهفص نالیاب ندرازدصم
 وب ردراهلک ناسیلوا قتشمو ذوخأأم ندراظفل رکید - ج

Foردقنم ےرامش و مسا و ملع ېک ہیکرت ءامسا  . 

Uys Cub >ثبات و رکن هدنناسمل  gine 

gaily!ءاجخا  daeریو تلتف تنم و رکذم  
 by كکرا (رکذم) _ ج ؟رارید هين لکدمو ثنؤم - س
 شید Sys (Sh) اےراما .دلرانالوا هدنسکح كکرآ
 تمالع.- س yh tel كرانالوا هدنمک یثید دوخاپ
 هنب رزواهیلصا ۂدام ثینأت تمالع _ ج ٩ ردهناد چاق ٹینا
 هدنلکش (ی) دوخای (ت) رب هدنرارخا كراعسا قرهلوا داز

 نوت جانو خودم از دوغ ایم tbe فاش
 SE ندراتمالسع و و یک (ءارہز) (6S) (همطاف)
 .راردبعاح ٹاؤن st eds pots ماطر قرهلوا

 ج ؟ ?git چاق هلبتهج GS dye ءاعا ےس س

 هی درفم - س .رد(عج) 45( (درفم) Hast جوا

 ےن س .ردساک ندیاہمافا یش کلا - ج ؟رارید
 هکر دهلک ندا هدافا یسک Kee ج ؟رارید هين هش

 (نا)رب دوخایو (نی) رب حوتفم GEL ہنیرخا كرادرفم

ave sreرولوا لصاح  Coy A)ناللع» ) =a 



 یبش هدایز ندسکیا - ج ؟رارید هبل او سک
 dL. tr یر بولوا مىق یبا ءد ون هک ردهلک gal هدافا

 ؟رلرد هر .dL مج د س رب اک عج یرکیدو

 رد راەغیص نالماپ LAS قرهلزو یمەغیص eo jaa — ج

ae 1ماس  naeهسلا  Cho jaeریسک یلقام هنرخا  

 .رولیاب هلبسهوالع (نو) رب موم یلقام دوخاب (نی) رب

 (ol) رب ae <| ٹنبدرفم هسیا ثنؤم ماس عج گلو

 .یک (تابتع) رولا هلیسهدایز

 Ge كنیدرفم - ج ؟ رلود ہین رسکم عج ۔ س
OGL Gordyهلسهوالع فرح ضع؛ هنیدرفم ردراەغیص  

Gasندبرع ناسل - س .رولوا لصاح هلبفذح ینفرح  
 ؟ردفنص چاق رلعسا نالوا لمحتسم ہد هکر قرلوا ذ شام

 رد (یسامه)و (یابر) و (G8) هکردفنص چوا - ج

 درج 3M یرب Slag ؟ردجاق BH - س

 ؟ رارید هبن درج یال - س . رددیزم IM یرکیدو
 BH - س .ردهلک نالوا یلفرح جوا یسەیلصا Sal - ج

ayندش ات تادا هسرزوا هيلصا هدام — ج ؟ رار د هر  

 ہدایز فرح کیا ایو ر ند شل وش (نا و ی |) ادعام

 ؟ردراویزو چاق كدر “یال مسا د نس ۃردرامس ا نانلق



 (لعف) (لعف) (لعف) (لعف) (لعف) ردراو یزو نوا = ج

 رد رانو had OIE) ن٤ (Jd قر
 ترد یرلەیلصا ۂدام ۔۔ 39 راو هم اوا نس

 یدصو درع Fo ٹک فنصو yo jl نالوا لفرح

 ج ؟ ردحاق یئزو كدر «یعار مسا ے سا .ردراو

 . ردراو ینزو ىلا

 شب یرلەیلصا هدام - ج ؟رلرد 45 gle - س

 چاق هلدرحم یماخ مسا - س .ردراعا نالوا فرح
 لعف - س .ردراو یزو ترد - ج ؟ردراو یزو

 یر و bel یر هکردعف Sl لعفاد ج ?jas جاق

tansناال ی یارو عا لی و  
 بوش وا هظحالم نامزو ols او ودك peak ینیدناوا

«alyهکر د راهلک ندا تلالد  kyردرردصم هد . 

 راردصم — ج ؟ ردراو Cale چاق نوجا ردصم - س

 رابتعا فنص Sl قرەلوا مسقنم هنیراع د نمو درج

 . ردشفلوا

 ی اشا تام دت sold وه نصیر دن
 هےلصا ۂدام و یفالتخا JIS < بولوا یلفرح چوا

 . ردرهنص Ql لکشت ہلیسءوالع رافرح ضعب هنرزوا



 یت یر

 ard ؟ودجاف G59 كدرح ردصم - س

 )4 وس ماما) ہرزوا یشدسلوا ناس هدهسرع هفرص

ovate(قتسف) (لتف) ردحوا زوتوا  (Sat)(ةحر)  

(asi)5$( (یوعد) (ةردک ؟)  Ces(ننس) (یرش)  

 (رغفص) (قنح) (بلط) (ناور) (نارفسغ) (نامرح)

 (لاوس) (فارص) (باهذ) (ةقرس) (٤ےدغ) (یده)

 (فحو) (لوخد) (لوبق) (lu) (هیارد) (ةداهز)

 .ردب ران زو (CAF (ةاعسم) (ev) (لخدم) )4 وهص)

 هتلصا هدام ۔ ج ؟رارہد هبل ky ردصم — س

 نالیباب لیسەدایز رافرح یلانعم gat رافرح ضعب هنیرزوا
 تاج ؟ردحاق یزو كلدیزم ردصم — س .ردرلهغص

 اگر نکا نوا G59 ا رانا تلوا Sle ace ناسل

 (jan) (لاعتفا) (Shel) (هلعافم» (لسف) (لاعفا)

(hele)یعابررب بولوا یرلنزو (لاللعفا) (لاعفتسا)  

 Ck) gory یعابر هدر و (للعف) نددرجح

 . رد ران زو

 كنبراهنیص دیم كرکو درج ردصم كرك (هدعاق)
 نزو نالتهتسا هدهدام ره ندنشدلوا یعا“س یرالامعسا

 ?ds كناف ندنسهدام (جرخ) الثم AWS هرزوا



 م ۵۵ =

 Otley Ae er جورخ هرزوا 359 لوسعف

 (جارضتسا)و (جارخا) هرزوایرلن زو (لاعفتسا) و (لاعفا)

 . نمهنلوا el یرلرکید SL Wy یراهفیص
 رافرح ضعب س ج ؟راربد هم یعرف لعف ے س

 ۔راردصم — س . ردرلهک نالمای ندراردصم هلیسهوالع

 ؟ ردحاق راهنص نالوا لمعتسم هدکرت ناسل ذوخأم ند
 -روهشم كلعرغ نلف نالوا he کر ناسا ےس ج

esمسا) (ناکم مسا) (لوعفم مسا) (لعاف مسا) رد زکس  

 تفص) (لیضفت مسا) (ہفلام تفص) (بوسنم مسا) (تلا
 لوعفم مسا abl Jeb مسا ندرلنوب ہکردیراەغیص (ههبشم
 بودا لکشت ندناد ص هدمه درج ردصم مه یراەغیص

 . رولمای ندرادرحم ردصم Sb یرارکید
 - ج ؟ ردلصن قاقتشا قیرط كلعاف مسا - س

 یر Hebel sale هدلعاف مما OGL نددرجحم ردصم

 .ردصم هدرانالوا ندنادبنمو هدایز فلار هرکصندنفرح

 یرلهنص درفم قرهناق هوالع ey (مم) ر هنلوا كرل

 یرلەغص رکید هل رلت ادا عج و 4h ote بواوا لضاح

 رؤلک (رکشتم) ند (رکشت) و (نکاش) ند (رکش) رولمای

 (فلا) یلقام كنراربخا فرح ہللا (هزمه) هدنرالوا طقف



oe 

 هذن رال وعم مساو jel مسا كلرلد ص رد صم نالوا

 ,BS اا فت مرور یورک
 ا نل یونان ere فرح
 رونافیضت یلبقام كربخا فرح بونلوا فذح رافرح
 )3( ند سر )رو ( قرسم ) ند ( فارسا ) الثم

sui۱  
 ردصم - ج ؟ردب قرط كد همای لوعفم مسا ےس یی

Sale 02 Jo 2یجنکیا ہلہاہحوتفم (میم)رب ہنلوا كنیلصا  
 هوا كراردصم ہدنادبزمعو هنکاس (واو) رب ہرکصندفرح

 ick یرهنص درفم هلتسوالع هموم (Coa رب

 رولییب رلهبفیص So هلبراتادا عجو هیت ہدعب بولوا
Ce)رولک (لعم) ند (ملعت) (مواعم) ند  . 

 و روسکم ىلقام كربخا فرح ہدرللعاف مسا طقف

 Soe كريخا فرح ہدرالوعفم مسا OGL ندنادینم
 رووا قرف ندنربرب قرەنفوا حوتفم

 هدام - ج ؟ردن یقیرط Nach ناکم مسا - س

 یرلهفص درفم هلسهوالع هحوتفم (مم) ر هنلوا هيلصا

 روابہای یک راس سا یراعجو ہین ہدسب بولوا لصاح



= | = 

SU SSS)لقام كرا نزح ا  BIST 
 ب روقوا رو فو حوتفم

 هدام - ج ؟ردلصن ییرط bach تلا مسا - س

 یخد اضمب هلیسموالع هروسکم (مم) رب هنلوا كنهلصا
 (فلا) هدرب هناقام كربخا فرح ربارب هللا هروسکم میم

 بوسام مسا ےن سوا یک (حاتفم ربعم) رونلق هداز

Marlلاعفا كرکو كراردصم كرك ج ؟ردلصن یقیرط  

 درفم ہلیسەدایز ہددشم (یا) ر هضرارخا كلەبعرف

 ۔ہوالع یرلتادا عجو هس oda بولوا لصاح یراهغفص

alam3( رولہای راەغص 5  ( (S)مسا اتار یک  

 تیردصم بوااق ہدایز (ab gh CL رب هسرخا كرابوسنم

 :یک(تدحاک) (تلج) Gal اف ا

 gabe تے Sol زط كندهار alla die تا
 فرح هرکصادقدنلوا فعضت فرح یک كنهباضا
 لصاح یسەغیص درفم هلتسهوالع (فاا) ر هنلقام كربخا

 رولییای یراهفیص رکید ہلیراتادا عجو هیت هدمب رولوا
(ie)تفص رولک (راتس) ند (رتس) (مالع) ند  Halle 

 ناتسل ہدەسیا راو Goya ردق ش نوا هقسش ندنون

aden AESلرد لکو  eyeمسا  Mach Joes 



emبم ۹۹۳  

 (su وب هوا TAAL - ج os قیرط
 ٭ بر al yh ل ینا دزفم هلتسهدایز هح
 CSD (مظعا) روایباب یراهفیص So هل راتادا محو
 تاج ؟ رد یقیرط Nach 4مشم تقص — س یک

Sabكلر خا فرح ندەیلصا  Adahےک یای) ر  

 كنهمشم تفص یک (ریزو) (لِکو) رولا هلیسهوالع

 هدناع؟ناسل دا راو G55 ہدایز ندنوا هد ع ناسل

 رد رو (لسف) نالوا لامحتسالا سک

 (GL (واو) نالسیند هلع فرح ہدەلکرب € هدعاق إل

 یجنچ واو یجنکیا بویغلوب یرب ندرافرح وش (فلا)
 Bin (ماس) aS لوا ه سیا زلوا ندسنجرب ہدیرافرح

 یجنکیا دوخای ہسیا رؤونلوب فرحرب ندمروکذم فورح
 ہرەلک لوا هسیا رولوا ندسنج رپ یرافرح uk واو

 Pag hal Sale یکدم فرخ رونلوا a (لتعم)

 (فوحا) هسیا رولوا هدنسهروا (لاثم) هسا رولوا

 یرافرح یجنجوا و یضکیا (صفان) هسیا رولوا هدنرخا
 (uae رولید (فعاضم) یخد ہدلاح !Gly ندسنجرب

 ook | هکرولوا فرح يا ندع فرح هدهلک رب

 تا عف يدوم (بشلا



 ۷۷۳٣ ہے

 Hwy sh رک او (قورفم تیل aah ل ا

 ۰ روناوا هست (قورفم ففل) هسا رولوا ہدنرخا

 نالوا لمس میزفاس یوهنلا ندع ناس قہ

 بولوا مسق کیا Sa یعرکی - ج ؟ردچاق تادا

 رو رونلق هدايز Wal كنوع ظافلا Ula یعقوب

 . ردکرتشم هلظافلا کرو یسراف هدف

 تادا ناف هدانز هرالوا كنه ظافلا —

 ؟ تا دادم ردت - س .ردیرد نوا تر ؟ ردحاق

 (لصاحلا) jad رعت تادایظفل (لا) هل كنمزمه ١ - ج
 ردتسن تادا فرح (ی) نالوا ددشم ۲ یک (مالسلا)

 را السا تادا کیو زا ae ید
 رئادشا clash ا uh) یی ای
 دا تاتا .هنسانم 8 FC (ls) نم)

Gol dDردفرظتادا هنسانعم (هد) (یف) * یک  (JES) 
 (دصق (ye ردنزواحم تادا هنسانعم (ند) (نع) ۷ یک
 (فیأتلا عم) ردنیحاصمتادا هتسانعم (هلبا) (عم) ۸ یک
 یک (AN ردلیلعت تادا هسانعم نوجا (ل) ۹ نک
 i 25 (مالسلاب) ردقصلا تادا هنسانعم (Gehl (ب) ۰

GD ۱یک (لوالاک ) ردهیذت تاما هنسانعم (یک )  



 تم چ =

 یک (GLY) ردیفن تادا هنسانم (زس) (۷) ۲
 (لاسعیذ) ردتسن تادا هنسانغم (بحاص) (یذ) ۳

 ردنامز فرط هنسانعم ( تفرط ) (یدل) ۱۶ یک

 ۱ یک beth یدل)

 تادا نالوا دوشم ae thd یکرتو یسراف - س
 تادادعت ردد - س .رد ربئوا — id ؟ رذحاق هس رع

 (ہتلا) ٢ ددلیثت تادا (cles Ge) OL ۱ ج

 ie شب بان (Gb) (GL) ريدك اک ادا

 اشتسا هتسانعم (هتسقو) Ey hI (YI) وف هدنراماقم
 He ses )521( (طقف) ۵/زولتنالل وق مدنماقم aS اتو
 (اما) ۰ روسلک ید نوجا هلاردتسا رد par تادا

 رولساللوف هدنماقم طرش ردلیصفت تادا هنسانعم (یدعا)

Ce) ) ۷وول ناللرق مین راهاقمقزر اتا هنسانعم  
Aژولساللوق هدنماقم انسا هنسانعم (هقشب) (ادعام)  

 ۲۰۰ رولناللوق هدنراماسقم اشا و هلاردتسا (یکل) 4
 رونلوا لامعتسا هدنماقم لبلعت هنسانعم (GS yo) (مادام)

 .رولناللوق هدنماقم راکنا رد انٹئسا تادا (اشاح) ۱

 نالیناللوق هدهکرت قرەنلا ندیسراف ناسسل ۔ س
het(یرف لمف) (مسا) ردعو جوا - ج ؟ردجاق  



= ۹۵ = 

 _ ج ؟ ردعش چاق هیسراف ءا ا - س (ردناودا ضعل)
 ck یر بولوا مسق یا یک هکر و ءاعسا

Sosثینات كنيسراف ناسل - س .(ردسسنج مسا) یر  

 ربتعمر 5 ديو Oni ہدیسرافناسل - ج و یرکدنو

 (رن) 42 Ny هتنرارخا spel ine لف روو

 یظفل (ole) و ینه دلو كکرا یره دوا وک یظقل
 ( رتربش) sal راعشا یشدلوا یشد یر

Gale)یک  

"feنج ؟ رروق چاق هلتهح ا ءامسا  

ilهس درفم س ۰ ردعح یرودرفم یر هک ری  

 . (تسم) (تسد) ردرهلک ندباهدافا یبش رب - ج ؟ رارید
 هدافا یدش هدایز ندر ۔ ج ج ؟رارد هب عج - س ۔یک

 یسهدعاق Hack عج هدیسراف - س .رد راهغص ندا

jaiج ؟ رد  — ol>و  alsتلالد  Joel gal 

 (glo) رولوا لصاح هلسهدایز (نا) رب هسرارخا

 (sla) هدنرخا JIE goals عج طقف یک (ناتخرد)

 رووا xs gle یھ اک لوا تروا و ا
 (ty Gly دوخای (فلا) كلذك یک (ناکجاوخ)
 ردمزال ق۶ ہدایز (ی) هدر لوا ندعمح تادا هدلاح

۵ 



 o= اک

 رب ید ا ا نامعا تلالد هان و تابح یک (نایانشا)

(le)یک (اههویم) رونلق عج هلیسوالع  . 
 رلتادا نالوا قحال هتیرلرخا كتهسراف lel - س

 (بوسنم مسا) ردعون چوا - ج ؟ ردعون چاق هلبرابتعا
 لصن بوسنم مسا - س .رد Ges) مما) (ناکم مسا)

 (یایر) هنرلرخا Wan رعو هتسراف (ele — ج ؟ رولماپ

 كنس رندن راتادا(كا) (GL) Gly (دنم) دوخایو هدسن

 (راو (O94 (دنمدرد) (یزاربس) deb هابسوالع

(ALA)یک (راسمرش)  (GD) LBهلا هیس  Obمسا  

 (sol) هسا رولو هم ر (یاه) هدنرلرخا كراب وسام

 ا tes ھروظزوتک (و) هدرب اب لوا
 ناکممسا — س . یک (نیکنر) رولیروتکنو هدر, ہرکص

hackكرامس ا - ج ؟ رد یقیرط  a al(راز) (ناتس)  

 رولمای هلیسهوالع كنيسرب ندن رلت ادا (CK (ناد) (راس)

 SAKE) (glare) (راسک اخ) (رازهلال) (ناتسلک )

 ۳۱ یاشدشا نامزر رکا رس یادم و
Chee)لک  

 Ge todd قیرط كاا Gor ما - س
 كضسر (ga tll CQ (رک ) (Ge هتنرخا را



 تن ۹۹۷ =

 . یک (رکرز) (ناععاب) (COKE ر gab ہلیسەوالع

 نالساللوق واک رت قرهنلا ندسراف ناسل _

 — س .ردنعوت Coe ج ؟ردعون عج رب عرف عف

 gs (هک لم تان 0 وعفم مسا) (لعاف مسا) - ج ؟ ردن

 ناسل راردصم یرلقدلوا قت 7 لک

 ردیلادیر بولوا مق یا _ وع ؟ رر چاق

 dle ردصم By ر ۳ وا شاہ ہلیتادا (ند) ردصم ین

 هداکوب رواوا شفا هل تادا (نت) یسینکیا و راربد

ab sitesرا ی) یقام كلاد هدلاد ردصم طقف راربد  

 deh AT ہاقع ث مات ردصم و یر ندفرح ش وش (و ن

aردمزال قوا یر ندفرح ترد وش (ف س ش  

 . رواد رد ذاش هسزغل و یر ندرلفرح روک ذم رکا

 - ج ؟ ردلصا gb Ha_cl لےعاف مسا تب

Udenردصم تادا  soarفدح یادا (ند)  

 re a هسلا (ی) دوخاب (فلا) dt كلاد بوللوا

 بو-الوا فذح (و) وا هسا (و) ۳9۳ رولوا فذح

 (ار) دوخای (ن) رخارکا و رولبروتک (ءاب و فلا) هنو

 تادا هدرایا ردصم كلذکر وناوا كر هرزوا یلاح هسا

 (ش) (هاز) هسیا (خ ) یلقام كنات تولوا یدع وس



=A 

dint (س) رکاو ليد Gol) aut (هار) (ف) aust 

 كلعاف مسا ہدقدنلق لب رک (هان) اب ون (اه) دوخاب قلع
 نالوا ییس+ےیلصا ٌهدام  pole eaیعهفص  holeرواوا

 مسا هدقدناق ءوالع یتادا (هدن) رب ہلینوکس (كنون) ہدعب
  cl(هدننامررف) (هدشاوخ) رولوا ( E(هدر راد)

 ھاوخ)  Ge؟ رولوا لصن یم كلعاف مسا — لس اک

 ه عر یاه نالوا "0 هدنخ ےل ج  akلیدم

 هنرارخا قره وا  wall) 2رواوا ہلیسسە دایز (نون

 (ناکدنزاس) (ناکدنناوخ)

 — ج ؟ردلصا یاقتشا قیرط كالوعفم مسا - س

 (Cp زکلا نمردصم تادا نالوا هدیرلرخا ءارلردصم

 مسا هدکداروتک هی ر (یاه) ۳۸ ها رر تولوا فذح

 .رولہای لصن ar ثكلوعفم مسا س ٠ رولوا لوعفم

aهدنرخا هن ےس  olyهفاک هبعر یاه  basندقدنلوا  

 رولوا هل .سەدانز ) نون فلا ( ت در هر کحص

 1 ۰ os (ناکدومرف)

 كلوعفم مسا ؟ رد یقیرط Hash Sy ف س

 ةدقدنلوا تک قرەنلق میده یل وعفم كرضاح سا دوخاب



omبم ۹۹  

Gut)تادا رب هنیرللوا كرارضاخ' صا ہرک ضم  

 هوالع (نا) دوخای و (فلا) رب زکلاب هنرارخا اب و قن

Gyeههیشم تفص هرانوب هک رولمای راتفص قاط رب  

 ید اضعل و oe OLS (اناد) (نادنخ) (نادان) رولسد

 ةنکاس (نیش) رپ روک لھ ا سا

Jody gSر  Albرلهلک  sghلصاح ) ید هرات وب  

 .. یک “(نشارفل:( صا i (aS) ا

 هدیکرت ناسلو بولوا لمعتسم هدسراف نال _ مک

 هناد یدب یمرکپ - ج ؟ردحاق تاودا نالاللوق یخد

 ! تادعت تادا ید یعرکی و = س . زد زاو تادا

 (تهح رهزا) ردادتا تادا هتسانعم (ند) رد زا ۱۰ ج

RTSیک رد (انا)  oles(اسآ ربنع) ردهبشت تادا  

 )1( ٤ .ردطرش تاداروایناللوقاکرتشم رد (كا) ۳ .یک

 تادا یا 6 .رونلوا لامعتسا هدنماقم ین هنسانعم ارد

 ادا هام روا ر Ve رولبناللوف هلرتشم رد ادب

 A (L) . ردلماعت lol هنسانعم نوا یار ۷ .رد العتسا

ablیک (هینس دارا اب ردقاصلا تادا هتسانعم . C3) ٩ 

alin ~رولوا لذا هدماح یو 34.2 تادا  

Q)۱۰ .یک (بدا  (SL)ردیارضا و كاردتسسا تادا  
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 تادا RA oe یدعا تر ۱۱ .رولسالل وق رٹ ششم

 رداهسا تادا هتسانعم كد DANY) .ردشرفتو لصف

(CL. ail)ردلضم ت تادا هل ما عی ےک كا 60 ۱۳ .یک  

 ءردماھفت ساتادا هتسانعم )©( NE es (< :i) (رتاضاف)

 تک JO تادا ۱6 fae (=y) ل دنح)

 تادا هنساتعم هد (رد) 3 .رولوا Sle شمع

 و ثادا (هحرک) پی ىڪ (لاح رد) ردف رط

Aceرولہاللوق 5( . (S26) \Aیراب  NSیاداشت  

VA aceروانالل وقهدنعقوم انثتسا, هتسانعمهنق و (رکم) . 

 . یک (شوەلال) ردھبیشت تادا هنسانعم یک (شو) ۰

 ۲۳ اتم يک ا ردع تادا تمام تم (( ۱

 لامه ردےتحاصم تادا )4( یر ۔یک (نادان) رولوا

 (ہدلاحرھ) رد 227 تادا ها بھ ھڑ وت و

 we رد pe تادا EE art (نامه) ۲ .یکا

 (CL) 23 دک ات تادا )4( Yo .رواسالل وق جنیوا مم

 (*e) ۳۹ .یک (Sea) رواہاللوق هاسهدانز <A وتفم

 ود ددر تادا دوخای) ۳۷ .ردب val دک ات یه تادا

Gab}قحال تراظفل نع و یسراف هکر تادا  

 یرلتادا یسرافو رع طقف اکران (رلهیاخ ) رولوا



V\ oبم  

 (تاکلتفح) نمهلسد (تاوا) ضەلوا لخاد هبهکرت ظافلا

 رواوا قحال ههسرع ظافلا هبسراف تادا كلذک رد ذاش

(ly)تاودا طقف رولتید  aeلخاد ههسراف ظافلا  

 (تاودرخ) ردلکد جی Hiss هناخ ف ناوهاخ صلوا

Sela)داش  Jos 

 fae ناسا at ودنا

 - س .ردهناد چوآ - ج ؟ردەلاد چاق راسکرت نالوا

oyدادعت  colقاطا ےک یا و  aeر یصو  way 

 یصوصخ Se ؟زاریدهب یفاضا SF - س «یدانسا
 .رلر دک خا طبرودقع هع ا رکی دیار نوح اهدافا ییانعمرب

 E ج ؟؛ردن یسوغل یانعم كتفاضا س

Kesنالوا دوهفم نوا كو ردقمردشالوا همش  

 هنسقفف  س .ردتقاضا قورح هدعار لر قورح

 نالوا عقاو هد رع ؟راربد هلا فاضم wed فاضم

 ردبا مده هنرزوا هيلا فاضم فاضم هدیفاضا تک
 :Caltex هلا فاضم ele ما نال نکل نیک دو

 .یک یوا هلدحا رولوا دقت هسرزوا

 yee ها کان یرذنا اقا هدر
 یاتهم كکس روناق ہدایز ناس ر هسیا SLA روسنق



 تفاضا ۔۔ س . یک ینیدلوا هدزع ples ی meal تاک و

 دادعت زدن بم لس eS ت احا ےک € ?ace چاق

 .ردهمناس ھا یر ؛د هما تکا یسر des E .تا

 ۳۳ انا ج :رولوا نت بال تفاحا - ی
ellsردنا هداقا یسانعم تاسو . 

 !one هدافا یغدلوا 7 هوار ےک ا تفو زھ كد

Gals 
 هرو نام ےس Î ہدافا ینسانعم !Cr بت س

 اکا هلفلوا ندنسازجا كوا ماط هک یک vib كوا - ج

 تقاضا وارد همش lps oy .رولوا ش وا هداقا یتسن

 ینداضع ws اغآ نالشالک | یسانعم تس te ؟یمزلوا

 ۔یک هد رز وآ كل و رولوا نوجا هسا الم

 539$ یسهدعاق كانال تقاضا ونشا 6 هدناف ل

 2 رحم رول نونکم هرس | نکاس ا کہلا فاضم

Anu! |یدونزا كل وساتس 0 رونا ہدایز نور ) as.) 

 فاضمكلظفل وص قرەلوا ذاش یک زعرالاتم (یعوزوا كن

 وفا A وص ام کا هیر نون ہدنہلا

 ردیمزاح یفذح كنج نالوا تفاضا تادا - س
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 ٰیضفاوا فذح كفاك نالوا تفاضا تادا اضمم ؟ردیلگد

 یم ا كسصوصخ فنص رپ دوخای لع اصوصخ رد راح

 لاثم یک ہن س .رددرطم یمفاوا فذح هسرولوا

 كناغا مہاربا الثم - ج درک  syleكکشوکو

 كشوڪ و یرہاج اغا میهاربا هدرب كج هلند یسیکب

 ودلامعتسالا رک هدنناغع ناسل هتسا و قیس قا
 نازا  oy aeیزکد  Fo.ردن داسف وب

 تفاضا — س  Cb-اس تفاضا - ج ؟رارید هم
 كفاضم هلا فاضم هده  Geyدوخاب  hel.ردا نا

  Dیرکید یلصا یسیرب ینب كعون ییاوش < هدناف
 و ناس ینعون  guiكفاضم هدنسکلوا لدشعد ردنا

  07اوت  dil eelsفاضو یدهلوا انکا
  01ناتا  aAوونلوا ناسو دارا قزهنلوا

God ll فاضم یظفل رانح هدکدلسد یاغآ رانخ الثم 

EF یف رف یواوسا hl. فض وا وس یس تلک 

 *ردندلیقو
lg ا ال ell یی مور و 
GENS Gus رسک هقاشن 2 ج ؟رولوا لصنو لدشعد 

 راسد ه وک نوتلا الثم زالوا  oSقرهلوا هلا فاضم نوتلا



= VE = 

 ناسو نیت ینیدلوا ندندعم هلو ندلصا GS كنهوک

“pce 

dts هلدصق هلام opti هتشر یشر € Ab >} 
BE Me رذندلق هرات تفاضا ید یتفاضا ههشم dlp 

cles همش لک وک نالوا یک هسک هکر plas همش ی 

 تالک س .رولوا كعد  CVEنانو هنر ۱

 هس تقو یرافدلوا لصتم ہلادا رب رافاق  banرووا

 هنغ كرلفاقوا - ج  atیراغوا  Scردندهدرطم .

 نالوا هلا فاضم دوخاب فاضم هلع ءان س

  Sow Jakeکک ال د ج تعا رانا
  - oa lekتوا  MEتقو یرلکدلهکرح
  co Ml eeرف ردا تاجا  hteا کئ

 زالو لیک .تقو ینا اکے  icanکا را

 و oo Ga Sty tA A یک ا
 كفرح ہدەسیا So طخ مسر _ ج ؟رونوقوا لصن
 SKI روناوا ظفلت هدنروصر عالم هنسادص اب یسادص

STءاەا س .یک  terهدعاق هتیراربرب هبرعو  

 ISS ین یم روایبهلوا فاضم ہرزوا هبسراف



 AT عتقاصا ها ےک ج ؛ٰیروا:ہلوا جک یراتفاضا

 قرنلق 'روسکم یرخا كفاضه دنا ا

 رواوا حک تفاضاو رونلوا میدن هنیرزوا كلا فاضم

 .یک لبلب مثچ لک كرب
Aeاد خا ہیر مع فر رکا توام 5{  

 ہلتسەدایز هزه ر = ؟زرەدہآ لصن هسرولوب ہدودم

 ءیضاق) (هسور (Bye ( لد ٌهمک ) (guste) رول ای
 L zs هسا رولو هد ودع واو دوخاب فا کا یک (ہدلب

 (لک یوب) (حور یادغ) ( لد یافص) رونلیق ہدایز

 .یک (افص یوج)

 لاح یراع“ا نالوا ہروصقم wall هد رلرخا تک

 Sh A pile a جا .رارواوا لصن سراف لها دا

 - س ردنارظفلت bl اب نوسلوا هدلحم راس و نودلوا

 — ج .روتک لاثم هن غوا ظفلت یک ای ہد تفاضا لاح

 (Migs RD a" | سم س .یک (تس (tna و (یتفم «یوتف)

 - ج ؟ردیک هن لاثم هنسقلوا ظفلت هدنروص ای هدنس
 els هدنعا مهم (داد S93 دو تانه ید هس ردم 4.23(

 روناوا اج لصن ہدےناغعناسل س ٠ی یوتف نالوا

 روناواظفات (dh فلا ae Jb هلبا اب راەلک ی کوا - ج



 ہہ ۷۷۹ تہ

 / کوس یانع و یتفم یاوتف

 وم هنر اپ تک 2 oS ادعو ارج س

tac ow galلک نااوا طافتسا هرززا “کرت  
 ba ST هدعاقرب - ج ؟رولوا لصا ہدنراستفاضا

 aol ہزم نکل یک حور یادغو هیت Ce روا رک

 .یک حور ءادغو هیت یارح wrk قمنوقوا یخد

 ~ Lu} ao 6 تاک نالوا ددشم ٰیرخآ[ € ہدعاق {

 هدسیع ناسل الثم رونلوا لامعسا یقرهلوا فذخم هد رغ

 قدهلوا ففخم هدساعع ناسل یظفل (رد) نالوا ددشم

 تک زولوا كج هنلهکرح یرخا اما رولوا ظفلت (رد)

Gatیدیدشتو  Jeكنار هدنکرت (جانرد) التم وولوا  

 .رولوا راح یسوقوا ففخ اب ددشم

 Petits دا لصالا ق درا aL س

 Bae روک زال Gabe هسرونلو esate واو
 .یک (ودعو) (یسق) رونلوا دمو

tars nis 9ا نان هرژوا را  
 كالفا ؛یسق زردبا هوالع ای دوخاب هزمه - ج ؟رولیاپ ه

 یش ہەلیسسەداعا كدہدشت زکلاپ نکل یک ناح یودع و

 رول اک ید نراك معو ا
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 فاضمو فاضم ہرزوا هسراف ةدعاق ہکرت ءاء"ا س

 كلتفح)(قان وق ماط) الثم زامهلوا — ج ؟یر ول هلوا هلا

 Pass (Mh عقوم) (At Sow) (طباض

 ینصو بکر - س €( ردهدنناب Ges بکرت ر

eeرد ها فیصوت ہلستفصرب یمسارب - ج ؟رارید  
 وا فوصوم هک ردکعد ردف وصوم هلتفص وش مسا ر ینعی

 نو و Ges بکرت SF هتشنآ رولک هدنقع كا

 (ca یرارر ره كفوصوم و تفص - س . ردنرابع

deeیسما قفاوت ہنیراربرب  IANتفص ینی یردیا  
Gyeج ؟ردیمزال یسلوا یرع < كفوصوم هسلوا - 

 نوسلوایرعای یسراف كرکو SF AS فوصومو تفص
 .ردرلن y یرالاثم راردہا بل وا dh SoS هرزوا ہدعاقو

OSنکح  GSهج لزوک هماج  
guileكشوک  outilsرصق نشنلد هناشاک  

 She fel هناخ tel قانوق یلعا

 هسرافهدعاف acy فوصوم CEs یسراف - س

 تار تک ج ؟یمرارولسهنلوا بکارت هلب را SK هرزوا

peو ےک یک فاضم ی  igusتام  

 .رولوا Ges تے ہدقدنلوا مدقت هسرزوا



VA -هم  

 هدودعءاب دوخاب هر ءاه هدنرخا,كفوصوم — س

 - ج .زرهديا هن هسیا رولو هدودحم واو دوخای فلا

 Bigs ا دوخت lacy ءاه ہد ر خلا تفوضوم رکا

 راو ہدودحم واوو فلا رکا زرەدبا هدایز هزمه ر هسیا

 + !520d ہدایز by هسیا

 اک اک نات ی رللاثم هرات ون تال
 )4 (yo sar (یلعا رصق) (الاو رصق) (مقتسم ءار)

 (زیربل ىخارص) (lle Gb) (الاب ةقبط) (ےدق ۂدن)

Gk 41-2)(یهیانیم) (لداع ٴیلاو) (راکم ءلاو)  

 (یهن یوبس) (مکح (Gt (راوتسا de) (Gt یاتیم)
 .(راکم یودع) (وخد یودع) (ی اخ یوس)

SF 6 3یک نیو هدیناضا  O55هدیفسو  
0 0 

abyوا لورم هدقذلوا فام ءرزوآ هیشزاف عدعاق  
 راوتسا ele و مکح ءان الثم هلتسهداعا كنءزمه نالوا

esهرولوا راح ید  

 هنتشاطكفوصوم كتفص ہدیفصو بکرتهکرت س
 IS نوسلوادرفم كرکف وصوم - ج ؟یرونلوا رابتعا
 لزوک) ردا باحاقلوادرفم لاحهمم یتفص نوسلوامج
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 .یک (رویط (5H (ناعرم لزوک) (راشوق

 je Hel ارحا Gore وش Ho هدیسراف —

 - ج ؟یردیا باجا (Ga تیاعر ہتقباطم هسقوب ردیم

 (لدکی ناراي) التم gel فلاخ هدعاق وش ید هدسراف
 .رولند (صلخم ناکد)و

 Be staan ید de یو ۲
 هبسراف هدعاق یک فوصوم ضمن توا ج ؟یعزلوا

 (ناروالدنادرم) رول هلوا یسمنلمح ید كتفص هرزوا
 تاکاح) (نالماع نالاع) (نایوح cay ناکهدس) و

 هرزوا هیسراف ٌهدعاق هکر ظافلا - س .یک (نالداع

 ارز رازامهلوا — c i رازامهلوا فرعون تقص

lyeنعهلسد روک ذم  G4)روکذم  tyreك  

 Eyal} els قرەلوا ذاش (نواه یامتود) ردا باجما

 کن یوم روی ییا س ج ؟ردع چاق تفص - س

yaهکردساذ فصو لوا مسق - ج «تیا ناو دادعت  

pegsانا رک یرالاغم هدالاب هک ردتفص یدنک.:تاذلاب كف  
 ج ؟ردتفص لصن یعق یینکیا ےب س۰ ودشها تھک

 کره سپ رٹک Slt تقویم قیس
 یت تقم وسو یرفوا هک ا یھ



at A o 

 یلب) - ج .روتک لاثم اکوہ - س  Alها یک (مدآ
 فصول یحاص هلسس كنا ہدەسیا یتفص كلب ہدتقبقح كل

 رووا

 اک تلخ نوغا هدافا نانعم وه هدنع ےس

 اکاو رارالبق فاضم هفوصوم یتفص — ؟راردبا دارا

 سس ج .روتک لاثم س .راردبا هم هظفل تفاضا

 SF (هوعدلا (NE ( مشلا مرک) (ےجولا سح)

 ta Mine IE یساعد لزوک یرابوخ لزوک یزوب
 رارولوا ندنلبف یبس فص و ران و به کرد

  yy؟ووناوا لاتا لا هدماقم و. هدیسراف ۴
Boye چاق كنو - س .رولیاللوف ی کر فصو هت 

 ج ؟ردراو -  Eیکر فصو نالوا لامعا

 چوا  dersار اے .تا دادعت رد - سار رولماب

 قرهلوا ندنلسف هناس تفاضا هرزوا هبسراف هدعاف تروص

 هدقدنلوا فذح 0 هشم نالوا فاضم «مشم

 فاضم هلبا فاضم  Alرولوا یبکرت فصو یعوح

ple اه هدنکرت ور هام نالوا روت یک یا الثم 

ely هسرزوا 2 رولاق هد ؟ هلکرب ورهم odd ALS 



 by ii را او ورلک حوش یک و ale "نی رولبروتک

 Joel" سايق
 2 ے 3 .رولماب لفن Boye Al ےہ یی

 یرخا كہلا فاضم ہدننروص هبم ال تفاضا هرزوا هس راف

 كنسیکیا رونلوا میدقت هنیرزوا فاضم هدلاح یفیداوا نکاس

 یسایض AT هام وترپ الثم رواوا ییکرت فصو یعومح
As.یساض یا ور هام هدلاح ینیدلوا  ce.رولوا  

 .رولیند Coy هام یور) قرەلوا تفص هعسار و

 یمراف - ج ؟؛رولماب لصن یتروص یجنچوا - س

 هود یرخا hie st رونلوا بلق ges تک

 هر Ay فوصوم و هر كفوصوم ہدلاح یلدلوا

 اےس er الثم رولوا تفص ر شنا هدقدل وا عضو

 دولوا تفص ہا رب هدکدلبند مثچ ءایس dbl باق ییکرت

 هدیسسراف ادعام ندحوا نانلوا ناس و دادعت وش

 .ردراو اهد وارد یبا ج ؟یمزامەنلوب ینصو کر

 ۔ وا ےدس تفص (Js مسق - ج تبا ناس رد ب س

 یر فص و ہللا یفذح peed وس رپ نو قل

 ردکعد لکوک نالوا داش abl مال رسک داش لد الثم رولوا
٦ 



 بم AV هح

 .ردیکرت فصو هنسانعم داش یلکوک داشلد هلنوکس كمال و

 ۱ das و ید هتکشلد هتسلد

a 8ہیادروسش - ج تیا نایب ردن یعش  
 ىجا ردسس فصو راسک رت فصو زە کی ابا ناس ردق

etyوش ردساذ فصو  Sabتسوا ینلوعفم كرضاح صا  

 5۰۰ ا وا تفط را یسکیا كتسرروق .هنفرط
poeیم ا رب قچملوا لوعفم اکا ردهنسانعم رتس وکو رد  

 (اغور) رولوا ی کر۴ فضو هدکدروک هنفرط تسواكنا
 تقادص) (نرتسوک زو) SS (امن تربح) le) تقادص)

CHSترو  Beles G22 
 ۱9۳ سو کر و ناف یک س

 ارز ردراصقا بیکرت ae ج  by ہسقون

 هلوا ما زوس ہلرایفصو تک رک نادا تک ر فن

 _ س .ردمزال قو دانسا هدزوس ols ee زام

 ٠ یمزاسهلوا مات مالک ہلرخآ تهج یسر چه ندرانوب
 تادا بولیق ربخ یتفصو ادتبم یفوصوم رکا توا - ج

 قرەلوا یدانسا فکر كسا ردنا طبر هر .1 هللا ala ر

 هرولنند هم ا هله هداکوو رولوا مامت زوس

uyطبر تادا ج ؟رد طب زر تادا  Go)(رلرد)و  



= ۸۳۷ o> 

Siac ؟راربد هس یداتسا ue اکو .ردبراظفا 

 هناد کیا قرەلوا هلا دنسم یر 7 دنسم یر هدیداتسا

 طبر تاداو ردا اضتقا  dblطبر هشنیرکید یسیرب

 .رواوا یداتسا بکر وی

 اوه ترس الثم - ج ؟ردیک هن رتسوک لاثم - س

 مالک رب نکل دولوا یتفص كناوه ترس تقو زمگدید

 ترس و ادتبم اوه هدزمکدید رد ترس اوه اما زلوا

 س هرولوا مالکرب یسەلمح ران ون قرەلوا هطبار ردربخ -

 دانسا ہدنراودنک  olyتے زیب چاق رایدانسا' بکرت

AE یسر - ج تنا ناس وت - نوا وف S| 
 یرکید ردها  Weس .ردەیلعف -  Weهی ها

 ندربخ هلا ادتم - ج ؟رارد  Me onl SFلج
 هرن هلعف هله س .رولوا هیس ها  tiveج

 لعف  ablندلعاف  SZهب هل ندیا  fleراردا ےس هيلعُف

 ترس اوه)  ج .روتک لاثم ررب هدهتسکیآ ےن
Lae 

 .یک (یدلک یدسا دمحا) (رد رللقاع 2 (رد

  byہما هلم  “ale 9لصن یرلیفنم رد یراتثم كن هلعف

 هاسه و الع لکد رب زکلاب هدرلهعسا لج _ ج ؟ رولوا

  ‘almلفاع رانا ( ردلکد ترس اوه) دارولوا هفنم ها



Af = <= 

 Sy gh I یینم لصن ہدراەلعف هله — س .یک ردرالکد

 هیفنم لعف Gea Jos نالوب عوقو ode زکلاب - ج
 ٠یک (یدلک یدنفا دحا) الثم زرمدبا لیدبت

 فد ضمب — ج ؟یمزالوا هقشب طبر تادا - س
 cael اکا) الثم رولوا یراظفل ردقوب ردراو طبر تادا
 هقش طبر تادا — س .یک (ردقوب (cil Ky (ردراو

 ہرافرظ هعفد ضعب — ج ؟یزامهلوا لخاد چ هرابش

 یدنئادمحا) )20425 یدنفا نسح) We رولوا لخاد

 ۱ .ردکعد (دوحوم)و CS) SS (ردلکد هدشکم

 ہرزوا لاح جاق el نالوا عقاو هدسیکرت - س

 رد ےس س .رارولوا هرزوا لاح ترد ج ؟رارویللو

 ربخو ادتم Sel ینعی درج یسکلوا ےس حج col دادعآ

 هسا رحم یرلرخا ین رارولاق هرزوا de بولوا

 نکل رارونلوا اما قراها GL هسا نکاس كر

 رخ هدزوا یییدنلوا یک ذ هدالاب oll یراقدلوا فاضم

 هدایز نیس رب هسیا SA رونلهکرح هسیا نکاس یرا
 .رولاق قاب هرزوا de یمادعام ندنو روناق

 .دولوا لصن یعسقیبنکیا نالوا عقاو ASF د س
 ینادنلوا رکذ رارک هدالاب ce هسرولوا هلا فاضم - ج



AO = = 

 هسا نکاسو رولوا قحال تفاضا تادا eo PAT هرزوا
 تفاضا تادا نکل روناق ہدایز نون همبا كرم رونلکرح
 كہلا فاضم هدهناس تفاضا و هدنروص ینیدلوا فوذح

 .راروتلوا داربا هدننروض درج

 ?Ae ینجوا Sel نالوا عقاو هدیکارت - س
deیرخا بولوا یہ لوعفم كلعف رپ — ج ؟ ردن  

 اب یرەلوا تمالع هو اگ و زول سیا نکاس

 (Sale الثم رونایق ہدایز هروسکم ءای هسیا كرحتمو روابزاب
 (مدقای (hye (مدروک GED (مرالوص یبەیئار) (مروس

aمدردلوط ) Bs)هدرا هل (مداق  glیک . 

 لوعفم كلعفرب - ج ؟ردلصن یلاح ded یحشدرد —

alاس یرخآ بواوا  ofو رواق حوتفم هسا  wf 

 هح وتفم ءا هسا رکو رولب زاب هع ر cle قرهلوا تمالع

 ہیاوھ) (مدرک هراّق) (مدنس ہزوہاو) الشم روناق ہدایز
 هروناو هد رالاثم (مدراو هب وق) (مدشانب 4.59( (مدنادلآ

 od let - س .یک ی راظفل هبوب هب یک ها وه ہرا

 ردهلهجو و ہد عاق Fo هدام _ ج ؟ رولساب لصا

 Bak نو Moy ات دتا و تا ید کل

 لوعفم كراتراشا مسا س .رولنید هتدنکو یدنکو



A 

 یراہبلوعفم - ج ؟رولک لصن یرلملا لوعفمو یرلم

 یراہیلالوعفم یک یوش Sy رولییاب bl نون hy ید
 .یک کوش اکوب رولوا db) GE یغاص

 < gall نوعب دوصتلا دق

 دن جم

 هس Avo pat هدافا

 كنبدنفا خسار میرکا داتسسا Kae دایقنالا بجاو
 مکیدلیا بتر ہلیسوزرآ كنا ظفح Youd cx le ا
 بودبا ae ناکمالا ردق ىلع یهنازبجان هدنک ار قاروا

dleروصقو زج فرتعم .مدلیا راسنجا هعدق هناعوطم  

 ہللا اطخو رؤصف ہدلدز شناد و لضف باحا رانالوا

 ینم هنغیدلوا شو ندهلسم یایاضق یراقجهیلوا بتاعم

 هلیاوفع نماد هدیودیا نیع ضا ندمرلاطخ نالوا عقاو

 . رارولوا شما قیوشت هفراعم هارهش ی ose راندبا رتس

 ندننادرک اش a یم تيندادعا هیکلم

 لاک
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